
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΠΛΙΤΩΝ

Άρθρο 1
Γενικά

1. Οι οπλίτες, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιµη στρα-
τιωτική και πρόσθετη υποχρέωσή τους στις Ένοπλες Δυ-
νάµεις (ΕΔ), τοποθετούνται, µετατίθενται, αποσπώνται
και διατίθενται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου. Οι ίδιες διατάξεις εφαρµόζονται και για τους Δό-
κιµους Εφέδρους, τους Επίκουρους Αξιωµατικούς και
τους Εφέδρους Αξιωµατικούς.

2. Ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας, κατόπιν εισήγησης
του αρµόδιου Κλάδου των ΕΔ, αποφασίζει και υλοποιεί
τις τοποθετήσεις, µεταθέσεις, αποσπάσεις και διαθέσεις
του προσωπικού των κατηγοριών της προηγούµενης πα-
ραγράφου. Η παραπάνω αρµοδιότητα δύναται να µεταβι-
βάζεται στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων, οι ο-
ποίοι έχουν δικαίωµα περαιτέρω µεταβίβασής της σε α-
νώτατους ή ανώτερους αξιωµατικούς.

Άρθρο 2
Ορισµοί

1. Για τις ανάγκες του παρόντος  νόµου:
α. Ο όρος «εξαρτώµενα µέλη» έχει την έννοια, που ο-

ρίζεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 11 του ν.
4172/2013 (Α΄167).
β. Τοποθέτηση είναι η αρχική ή η οριστική ένταξη του

οπλίτη σε Μονάδες και Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνά-
µεων, αµέσως µετά το πέρας της αρχικής υποχρεωτικής

βασικής και ειδικής, κατά περίπτωση εκπαίδευσης, όπως
αυτή καθορίζεται από τις σχετικές διαταγές των Γενικών
Επιτελείων (ΓΕ) των Κλάδων των ΕΔ.
γ. Μετάθεση είναι η οριστική – πλην περιπτώσεων πει-

θαρχικού παραπτώµατος - µετακίνηση του οπλίτη από τη
θέση που έχει τοποθετηθεί, σε διαφορετική Μονάδα-Α-
νεξάρτητη Υποµονάδα ή Υπηρεσία.
δ. Απόσπαση είναι η προσωρινή µετακίνηση, για κάλυ-

ψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών που δεν µπορούν ά-
µεσα να καλυφθούν µε τοποθέτηση ή µετάθεση οπλίτη.
Με την απόσπαση δεν µεταβάλλεται η οργανική υπαγω-
γή του οπλίτη, ενώ η διάρκειά της δεν µπορεί να υπερ-
βαίνει τις σαράντα πέντε (45) ηµέρες καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της θητείας του. Κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης
του Αρχηγού του ΓΕ µπορεί να παραταθεί κατά δέκα πέ-
ντε (15) ηµέρες.
ε. Διάθεση είναι η απασχόληση του οπλίτη σε διαφο-

ρετική Μονάδα ή Υπηρεσία από αυτή, όπου έχει τοποθε-
τηθεί ή µετατεθεί, µέχρι δέκα πέντε (15) ηµέρες καθ’ όλη
τη διάρκεια της θητείας του, συνολικά ή τµηµατικά, στις
περιπτώσεις που οι ανάγκες της υπηρεσίας δεν καλύ-
πτονται µε τοποθέτηση, µετάθεση ή απόσπαση.
στ. Τόπος προτίµησης οπλιτών θεωρείται ο δήµος της

επιλογής τους, εφόσον ο τόπος αυτός αποτελεί έδρα
στρατιωτικής υπηρεσίας των ΕΔ.

Άρθρο 3
Τοποθετήσεις - τακτικές και έκτακτες µεταθέσεις

1.  Οι τοποθετήσεις των οπλιτών  στις ΕΔ διενεργού-
νται ως εξής:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΣΤ΄, 28 Ιανουαρίου 2016,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Ρύθµιση θεµάτων µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις



α. Στρατός Ξηράς
Οι οπλίτες αµέσως µετά το πέρας της βασικής και ειδι-

κής εκπαίδευσης, όπως αυτή καθορίζεται από τις σχετι-
κές διαταγές του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), το-
ποθετούνται σε Μονάδες Επιχειρησιακής εκπαίδευσης
της Θράκης, των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου, των
Δωδεκανήσων, της Κρήτης, της Μακεδονίας, καθώς και
σε Μονάδες Προκάλυψης της µεθορίου της Ηπείρου, της
Μακεδονίας και της Θράκης.
β. Πολεµικό Ναυτικό
Οι οπλίτες αµέσως µετά το  πέρας της βασικής και ει-

δικής  εκπαίδευσης, όπως αυτή καθορίζεται  από τις σχε-
τικές διαταγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ),
τοποθετούνται καταρχήν σε πλοία, Ναυστάθµους, Ναυ-
τικά Παρατηρητήρια ή Υπηρεσίες νήσων και στη συνέ-
χεια σε λοιπές Μονάδες και Υπηρεσίες µε κριτήριο τη
στελέχωση αυτών µε τον υψηλότερο βαθµό δυσκολίας
στο σύνολο της Επικράτειας.
γ. Πολεµική Αεροπορία
Οι οπλίτες αµέσως µετά το πέρας της βασικής και ειδι-

κής εκπαίδευσης, όπως αυτή καθορίζεται από τις σχετι-
κές διαταγές του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ),
τοποθετούνται καταρχήν σε Μονάδες και Υπηρεσίες, ε-
κτός των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης µε τον υψη-
λότερο βαθµό δυσκολίας και κατά δεύτερο σε Μονάδες
και Υπηρεσίες µε όµοιο βαθµό δυσκολίας που βρίσκονται
εντός των ανωτέρω νοµών.

2. Για τις τοποθετήσεις και τις  µεταθέσεις των οπλι-
τών λαµβάνονται  υπόψη τα παρακάτω αναφερόµενα,
κατά σειρά προτεραιότητας, κριτήρια:
α. Υπηρεσιακά κριτήρια:
(αα). Κάλυψη των επιχειρησιακών ή  και υπηρεσιακών

αναγκών.
(ββ). Αξιοποίηση της απονεµηθείσας  στον οπλίτη ειδι-

κότητας.
(γγ). Επίπεδο γραµµατικών γνώσεων  του οπλίτη.
(δδ). Προσόντα και ειδικές δεξιότητες.
(εε). Επαγγελµατική εµπειρία στην  απονεµηθείσα ει-

δικότητα.
β. Οικονοµικά και Κοινωνικά κριτήρια:
(αα). Η απώλεια συγγενούς α΄ βαθµού  κατά το τελευ-

ταίο έτος πριν  την κατάταξή του ή κατά  τη διάρκεια της
θητείας του.

(ββ). Ανεργία γονέων µε χαµηλό οικογενειακό εισόδη-
µα, όπως κάθε φορά ορίζεται, εφόσον ο οπλίτης είναι ε-
ξαρτώµενο µέλος. Ανεργία συζύγου, για τον έγγαµο ο-
πλίτη και συντρόφου για τον οπλίτη που έχει συνάψει
σύµφωνο συµβίωσης, µε τουλάχιστον ένα (1) τέκνο και
χαµηλό οικογενειακό εισόδηµα, όπως κάθε φορά ορίζε-
ται. 

(γγ). Οι οπλίτες µε ένα τουλάχιστον τέκνο ή σύζυγο ή
γονέα ή αδελφό µε αναπηρία σε ποσοτό 67% και άνω. Οι
οπλίτες που έχουν την επιµέλεια µε δικαστική απόφαση
ή είναι ανάδοχοι ή θετοί γονείς ατόµου µε ποσοστό ανα-
πηρίας 67% και άνω.

(δδ). Οπλίτης µε τουλάχιστον ένα (1) τέκνο.
(εε). Οπλίτης, µέλος πολύτεκνης, τρίτεκνης  ή µονογο-

νεϊκής οικογένειας και ο ορφανός και από τους δύο γο-
νείς χωρίς εξαρτώµενα µέλη που δεν δικαιούται τη µετα-
φορά του στους υπόχρεους µειωµένης στρατεύσιµης

στρατιωτικής υποχρέωσης και οι αδελφοί του είναι εξαρ-
τώµενα µέλη.

(στστ). Οπλίτης, µέλος πολύτεκνης, τρίτεκνης  ή µονο-
γονεϊκής οικογένειας.

(ζζ). Ανεργία γονέα και χαµηλό οικογενειακό  εισόδη-
µα, εφόσον ο οπλίτης είναι  εξαρτώµενο µέλος. Ανεργία
συζύγου για τον έγγαµο οπλίτη ή συντρόφου µε σύµφω-
νο συµβίωσης.
γ. Αντικειµενικά κριτήρια: 
Τα αντικειµενικά κριτήρια καθορίζονται από παράγο-

ντες οι οποίοι επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης του
προσωπικού και κατηγοριοποιούν τις Μονάδες, ανάλογα
µε το βαθµό δυσκολίας τους. Οι παράγοντες που καθορί-
ζουν το βαθµό δυσκολίας της µονάδας ανά κλάδο είναι
οι εξής:

(αα). Αποστολή και επιχειρησιακή κατάσταση  Μονά-
δας.

(ββ). Απόσταση από τη µεθόριο.
(γγ). Έδρα Μονάδας σε σχέση µε  τον πληθυσµό της

περιοχής.
(δδ). Απόσταση από έδρα δήµου ή αστικού κέντρου

νήσου.
(εε). Τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής.
(στστ). Ύπαρξη µέσων µαζικής µεταφοράς.
(ζζ). Κλιµατολογικές συνθήκες. Ως µέτρο  λαµβάνεται

το ήπιο κλίµα (µέση  θερµοκρασία Αττικής).
3. Οι αρµόδιες διευθύνσεις των  ΓΕ καταρτίζουν Πίνα-

κες µε τη µοριοδότηση και κατηγοριοποίηση των Μονά-
δων τους, αναλόγως του βαθµού δυσκολίας τους.

4. Τα οικονοµικά και κοινωνικά  κριτήρια µοριοδοτού-
νται κατά  σειρά προτεραιότητας, όπως απαριθµούνται
στην υποπαράγραφο β΄ της παραγράφου 1 του παρό-
ντος άρθρου και λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη µαζί
µε τα υπηρεσιακά για την απονοµή ειδικότητας και τις
τοποθετήσεις και µεταθέσεις των οπλιτών.

5. Οι τοποθετήσεις και οι µεταθέσεις  των οπλιτών διέ-
πονται από  τις αρχές της αµεροληψίας  και της αξιοκρα-
τίας και υλοποιούνται πρωτίστως µε βάση τις υπηρεσια-
κές ή και επιχειρησιακές ανάγκες.

6. Οι µεταθέσεις διακρίνονται σε  τακτικές και έκτα-
κτες. Τα αντικειµενικά  κριτήρια µοριοδοτούνται και  λαµ-
βάνονται υπόψη αθροιστικά  µε τη µοριοδότηση των οι-
κονοµικών-κοινωνικών  κριτηρίων.

7. Οι οπλίτες που τοποθετούνται  σε Μονάδες του άρ-
θρου 3 παράγραφος 1, συλλέγουν µόρια για κάθε  µήνα
υπηρεσίας τους σε αυτές, εξαιρουµένου του χρόνου α-
πόσπασης  ή διάθεσης σε άλλη Μονάδα, όπου ο οπλίτης
λαµβάνει τα  µόρια της Μονάδας, που αποσπάστηκε  ή
διατέθηκε.

8. Τακτική µετάθεση δικαιούνται  οι οπλίτες που έχουν
συλλέξει, κατά τη διάρκεια της τουλάχιστον  πεντάµη-
νης υπηρεσίας τους σε  Μονάδες του άρθρου 3 παρά-
γραφος 1, εκείνο τον αριθµό µορίων, που  κάθε φορά τα
ΓΕ των Κλάδων  καθορίζουν ότι απαιτείται για  κάθε Εκ-
παιδευτική Σειρά Στρατεύσιµων Οπλιτών (ΕΣΣΟ).

9. Στις τακτικές µεταθέσεις για  τον υπολογισµό των
µορίων  από τα αντικειµενικά κριτήρια, θεωρείται ότι ό-
λοι οι οπλίτες, που δικαιούνται µετάθεση, κατά  το χρόνο
αξιολόγησής της, συγκεντρώνουν  το σύνολο των µο-
ρίων που αντιστοιχεί στην πεντάµηνη υπηρεσία στη Μο-
νάδα. Σε περίπτωση που οπλίτης αποσπάται, µετά την υ-
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ποβολή της δήλωσης τόπου προτίµησης, ενηµερώνεται
αµέσως το αρµόδιο ΓΕ.

10. Έκτακτες µεταθέσεις υλοποιούνται  οποτεδήποτε
εφόσον η µοριοδότηση  του οπλίτη υπερβαίνει τον αριθ-
µό µορίων, που καθορίστηκε για τις τακτικές µεταθέσεις
της ΕΣΣΟ κατάταξής του ή της προηγούµενης, στην πε-
ρίπτωση που οι λόγοι που προκάλεσαν τη µεταβολή της
µοριοδότησης, προκύπτουν πριν τη συµπλήρωση πεντά-
µηνης υπηρεσίας στη Μονάδα. Έκτακτη µετάθεση µπο-
ρεί να διενεργείται και σε περίπτωση σοβαρού πειθαρχι-
κού παραπτώµατος, το οποίο προσµετράται αρνητικά
στη διαδικασία µοριοδότησης.

11. Τα ΓΕ µε την έκδοση των  τακτικών µεταθέσεων
κοινοποιούν  τον αριθµό των µορίων πενήντα (50) οπλι-
τών που συγκέντρωσαν τα λιγότερα µόρια και µετατέθη-
καν, τη Μονάδα που ήταν τοποθετηµένοι, τη Μονάδα
που µετατέθηκαν, τους τόπους προτίµησής τους και το
σύνολο των µορίων που συγκέντρωσαν ανά κριτήριο,
χωρίς να αναφέρονται άλλα προσωπικά στοιχεία. Η ενη-
µέρωση αυτή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά µέσω
των επίσηµων ιστότοπων των ΓΕ.

12. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου
75 του ν. 3421/2005 (Α΄302), καθώς και οι διατάξεις του
π.δ. 11/2014 (Α΄17) δεν θίγονται. Τυχόν ευνοϊκότερες
διατάξεις για κατηγορίες των περιπτώσεων της παρα-
γράφου 2β του παρόντος κατισχύουν.

Άρθρο 4
Δήλωση τόπου προτίµησης

1. Όλοι οι οπλίτες υποβάλλουν  δήλωση του τόπου
προτίµησής  τους για τοποθέτηση και µετάθεση, στην ο-
ποία µπορούν να δηλωθούν  έως τέσσερις (4) τόποι ή
Μονάδες, αλλά τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικές Φρου-
ρές.

2. Η δήλωση τόπου προτίµησης  υποβάλλεται στο Κέ-
ντρο Κατάταξης  εντός δέκα (10) ηµερών από την  κατά-
ταξη και συνοδεύεται από  τα δικαιολογητικά, που περι-
γράφουν  την οικονοµική, κοινωνική και  οικογενειακή
κατάσταση.

3. Αλλαγή της δήλωσης του τόπου  προτίµησης επι-
τρέπεται µόνο  όταν προκύπτουν λόγοι για  έκτακτη µε-
τάθεση και µεταβάλλεται  η αρχική επιθυµία που δηλώ-
θηκε  µε τη δήλωση του τόπου προτίµησης, κατά την κα-
τάταξη. Οι δηλώσεις  υποβάλλονται αµέσως στην αρµό-
δια  για τις µεταθέσεις Διεύθυνση του Κλάδου, σε ενιαίο
έντυπο αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης µε την αίτηση της
έκτακτης µετάθεσης.

4. Η δήλωση του τόπου προτίµησης  υποβάλλεται σε έ-
ντυπο αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης.

Άρθρο 5
Επιτροπή εξέτασης κατ’ εξαίρεση 

τοποθετήσεων - µεταθέσεων

1. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις, που δεν καλύ-
πτονται από τα  αναφερόµενα στην παράγραφο 10 του
άρθρου 3 και αφορούν στην οικογενειακή, οικονοµική
κατάσταση ή σε  άλλα σοβαρά προβλήµατα του  οπλίτη ή
µέλους της οικογένειάς  του, µπορεί να υποβάλεται εγ-

γράφως αίτηση τοποθέτησης ή µετάθεσης οποτεδήποτε,
η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα προς απόδειξη
δικαιολογητικά και εξετάζεται από ειδική πενταµελή επι-
τροπή, ανά Κλάδο.

2. Στο έντυπο της αίτησης ο  Διοικητής της Μονάδας
καταχωρίζει  την πρότασή του, µε βάση τα στοιχεία που
διαθέτει και την αντίληψη που έχει σχηµατίσει από προ-
σωπική συνέντευξη.

Άρθρο 6
Αναστολή κριτηρίων – εξαιρέσεις

1. Με αιτιολογηµένη απόφαση του  αρµόδιου κατά πε-
ρίπτωση Αρχηγού  ΓΕ καθορίζεται για ποιες κατηγορίες
οπλιτών ανά Όπλο – Σώµα, ειδικότητα, Μονάδα δε λαµ-
βάνονται υπόψη µέρος ή το σύνολο των καθοριζοµένων
κριτηρίων του άρθρου 3.

2.  Εξαιρούνται από το σύστηµα  µοριοδότησης:
(αα). Οι Οπλίτες που είναι δικαιούχοι  του προγράµµα-

τος «Στέγαση και  Επανένταξη».
(ββ). Οι Οπλίτες που είναι εξαρτώµενα µέλη δικαιού-

χου του προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη».
(γγ). Οι Οπλίτες µε τουλάχιστον  ένα (1) τέκνο που

διαβιώνουν σε  συνθήκες ακραίας φτώχειας και  λαµβά-
νουν τουλάχιστον µία από  τις παροχές, που προβλέπο-
νται  στο ν. 4320/2015 (Α΄ 29).

(δδ). Οι Οπλίτες που είναι εξαρτώµενα  µέλη δικαιού-
χου µίας από τις  παροχές, που προβλέπονται στο
ν. 4320/2015 (Α΄ 29) και διαβιώνουν σε  συνθήκες ακραί-
ας φτώχιας.

(εε). Οι Οπλίτες µε ένα (1) τουλάχιστον  τέκνο ΑΜΕΑ.
Στους οπλίτες αυτούς απονέµεται κατάλληλη ειδικό-

τητα και αµέσως µετά το πέρας της βασικής εκπαίδευ-
σης τοποθετούνται στην πλησιέστερη Μονάδα του τό-
που επιθυµίας τους.

3. Οµοίως εξαιρούνται και οι  οπλίτες, µόνο και αν το
επιθυµούν,  που έχουν ολοκληρώσει  επιτυχώς πρόγραµ-
µα θεραπείας  εξαρτηµένων ατόµων από ναρκωτικές ου-
σίες, στους εγκεκριµένους οργανισµούς ή φορείς του
άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74). Στους οπλίτες αυ-
τούς απονέµεται κατάλληλη ειδικότητα και αµέσως µετά
το πέρας της βασικής εκπαίδευσης τοποθετούνται στην
πλησιέστερη Μονάδα του τόπου, όπου έχει έδρα το κέ-
ντρο θεραπείας τους.

4. Για υπηρεσιακούς λόγους και για λόγους που επι-
βάλλει η ανάγκη κοινωνικής προσφοράς των ΕΔ, µπορεί
να εξαιρείται µε αιτιολογηµένη απόφαση ποσοστό οπλι-
τών, έως το 2% του συνολικού αριθµού των καταταγέ-
ντων σε κάθε ΕΣΣΟ ανά Κλάδο των ΕΔ. Ως συνολικός α-
ριθµός των καταταγέντων σε ΕΣΣΟ θεωρείται το σύνολο
των οπλιτών της ΕΣΣΟ ένα (1) µήνα µετά την πρώτη µέ-
ρα κατάταξης αυτής.

5. Για την εφαρµογή του άρθρου 5 και των παραγρά-
φων 1 και 4 του παρόντος άρθρου, τα ΓΕ εκδίδουν δια-
ταγές για τον τρόπο αξιοποίησης του προσωπικού αυ-
τού. Ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας, µετά από σχετικούς
απολογισµούς, ενηµερώσεις και αιτιολογηµένες εκθέ-
σεις από τα ΓΕ, ενηµερώνει κάθε έξι (6) µήνες την αρµό-
δια Διαρκή Επιτροπή της Βουλής.
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Άρθρο 7
Ειδικές διατάξεις

1. Τα οικονοµικά και κοινωνικά  κριτήρια, εφόσον δεν
είναι δυνατή η συλλογή των στοιχείων µε ηλεκτρονικά
µέσα ή µέσω πληροφορικής διασύνδεσης µεταξύ των
αρµοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
και µε τους εµπλεκόµενους φορείς του δηµοσίου, απο-
δεικνύονται από τους οπλίτες µε την προσκόµιση των α-
παραίτητων δικαιολογητικών, κατά την κατάταξή τους
και εντός δέκα (10) ηµερών από αυτή.

2.  Είναι δυνατή η ηλεκτρονική  συλλογή στοιχείων της
παραγράφου 2β του άρθρου 3, µέσω των επίσηµων  ι-
στοσελίδων (εφαρµογή web) των ΓΕ, για  όσους επιθυ-
µούν να τα δηλώσουν  πριν την κατάταξή τους.

3. Τα κριτήρια του άρθρου 3 ισχύουν  και για τοποθετή-
σεις και µεταθέσεις  σε θέσεις εκτός Ελλάδας.

4.  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής  Άµυνας, που
εκδίδεται ύστερα  από πρόταση του Αρχηγού του  Γενι-
κού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας  και δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως:
α. Εξειδικεύονται τα οικονοµικά και κοινωνικά κριτή-

ρια, ο αριθµός των µορίων που αντιστοιχούν σε κάθε πε-
ρίπτωση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, η διαδικα-
σία συλλογής στοιχείων ηλεκτρονικά και µη, πριν και κα-
τά την κατάταξη των οπλιτών, καθώς και η εξέταση των
υποβαλλόµενων δικαιολογητικών κατά την κατάταξη.
β. Καθορίζεται το έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δή-

λωσης του τόπου προτίµησης, η διαδικασία συµπλήρω-
σης και υποβολής της, η συλλογή και εξέταση των υπο-
βαλλόµενων δικαιολογητικών κατά την κατάταξη, καθώς
και ποια έντυπα παράγονται από την ηλεκτρονική εφαρ-
µογή των Κέντρων Κατάταξης.
γ. Μπορεί να ανασταλεί η εφαρµογή των κριτήριων το-

ποθετήσεων, µεταθέσεων, αποσπάσεων και διαθέσεων,
καθώς και µέρος ή το σύνολο των εξαιρέσεων που ρυθ-
µίζονται από τον παρόντα νόµο, σε περίπτωση πολέµου,
επιστράτευσης, εξαιτίας εξωτερικών κινδύνων ή άµεσης
απειλής της εθνικής ασφάλειας και του δηµοκρατικού
πολιτεύµατος.
δ. Ρυθµίζεται η οργάνωση, η συγκρότηση και κάθε άλ-

λη λεπτοµέρεια για τη λειτουργία της Επιτροπής Εξέτα-
σης Κατ’  Εξαίρεση Τοποθετήσεων – Μεταθέσεων.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 8
Αναγνώριση χρόνου στρατεύσιµης στρατιωτικής

υποχρέωσης ως υπηρεσίας υπαίθρου

1. Οπλίτες πτυχιούχοι ιατρικής µπορούν να υπηρετούν
σε κενές θέσεις Π.Ε.Δ.Υ. – Περιφερειακών Ιατρείων,
Π.Ε.Δ.Υ.- Κέντρων Υγείας και Γενικών Νοσοκοµείων –
Κέντρων Υγείας άγονων, αποµακρυσµένων και προβλη-
µατικών περιοχών, εφόσον δεν µπορούν να καλυφθούν
από το Υπουργείο Υγείας. Η τοποθέτηση γίνεται µε κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Υγείας
µετά από αίτηµα του Υπουργείου Υγείας, εφόσον οι επι-

χειρησιακές και οι υπηρεσιακές ανάγκες του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας το επιτρέπουν.

2. Το χρονικό διάστηµα της εκπλήρωσης  στρατεύσι-
µης στρατιωτικής υποχρέωσης  στις υπηρεσίες και
στους φορείς της παραγράφου 1, αναγνωρίζεται ως χρό-
νος εκπλήρωσης και της υποχρέωσης της υπηρεσίας υ-
παίθρου, συµπεριλαµβανόµενης και της προεκπαίδευσης
της υπηρεσίας υπαίθρου. Μετά την ολοκλήρωση της θη-
τείας, ο πτυχιούχος ιατρικής παραµένει εφόσον το επι-
θυµεί στο αγροτικό ιατρείο ή το περιφερειακό ιατρείο
Κέντρου Υγείας που υπηρέτησε ως οπλίτης έως τη συ-
µπλήρωση του απαραίτητου χρόνου υπηρεσίας υπαίθρου
µε απόφαση του Υπουργού Υγείας.

3. Οι οπλίτες ιατροί της παραγράφου 1 δικαιούνται,
πλέον της προβλεπόµενης αµοιβής από το Υπουργείο Ε-
θνικής Άµυνας, τις οριζόµενες από το Υπουργείο Υγείας
µηνιαίες αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και
την αποζηµίωση για τις πραγµατοποιηθείσες εφηµερίες,
το οποίο και τις καταβάλλει από τις εγγεγραµµένες στον
προϋπολογισµό του πιστώσεις.

4. Με αποφάσεις των Αρχηγών των  Γενικών Επιτελεί-
ων καθορίζεται  η διοικητική υπαγωγή των οπλιτών  της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο αριθµός τους α-
νά ΕΣΣΟ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

Άρθρο 9
Αναγνώριση χρόνου δικηγορικής άσκησης

Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού των ΕΔ που εί-
ναι πτυχιούχοι νοµικού τµήµατος ΑΕΙ σε θέσεις νοµικών
συµβούλων του άρθρου 54 παρ. 2 του ν. 3883/2010
(Α΄167) αναγνωρίζεται και προσµετρείται στο χρόνο που
απαιτείται, προκειµένου να ολοκληρωθεί το χρονικό διά-
στηµα της άσκησης, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο
13 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208).

Άρθρο 10
Μοριοδότηση οπλιτών θητείας

Με προεδρικό διάταγµα καθορίζονται οι όροι, οι προϋ-
ποθέσεις, οι δικαιούχοι, οι διαδικασίες και κάθε άλλη α-
ναγκαία λεπτοµέρεια, προκειµένου η εκπλήρωση της
στρατιωτικής θητείας και η άσκηση συγκεκριµένων καθη-
κόντων, κατά τη διάρκειά της, να παρέχει δυνατότητες
µοριοδότησης ή αναγνωρισµένη προϋπηρεσία ή οποια-
δήποτε άλλη δυνατότητα για τη συµφιλίωση της στρα-
τιωτικής θητείας µε την επαγγελµατική εξέλιξη.

Άρθρο 11
Επίδοµα εξοµάλυνσης

Η παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297) α-
ντικαθίσταται ως εξής µε επιβάρυνση των εγγεγραµµέ-
νων πιστώσεων στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Ε-
θνικής Άµυνας:

«3. Εξοµάλυνσης µισθολογικών διαφορών, ποσού εκα-
τόν πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (105,86), για ό-
λους εν γένει τους στρατιωτικούς.

Για τους έγγαµους χωρίς τέκνα, το ποσό του επιδόµα-
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τος εξοµάλυνσης  µισθολογικών διαφορών ορίζεται  σε
εκατόν πενήντα εννέα ευρώ  και εξήντα ένα λεπτά
(159,61€).

Για τους έγγαµους ή τους διατελούντες σε χηρεία, οι
οποίοι έχουν τέκνα, που αναγνωρίζονται ως εξαρτώµενα
µέλη της οικογένειας για τον προσδιορισµό του φόρου
εισοδήµατος, το ποσό του επιδόµατος εξοµάλυνσης µι-
σθολογικών διαφορών ορίζεται σε διακόσια δώδεκα ευ-
ρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (212,94).

Προκειµένου περί συζύγων, που τελούν σε διάσταση
ή διαζευγµένων ή αγάµων, που έχουν τέκνα που ανα-
γνωρίζονται ως προστατευόµενα µέλη της οικογένειας
για τον προσδιορισµό του φόρου εισοδήµατος ή αποδε-
δειγµένα καταβάλλουν διατροφή, το επίδοµα εξοµάλυν-
σης µισθολογικών διαφορών ορίζεται σε διακόσια δώδε-
κα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (212,94€).
Στη βάση υπολογισµού των µηνιαίων αποδοχών των

µαθητών των παραγωγικών σχολών των ΕΔ, καθώς και
των Εφέδρων και των Δόκιµων Εφέδρων Αξιωµατικών
των ΕΔ, το επίδοµα εξοµάλυνσης ορίζεται σε εκατόν πέ-
ντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (105,86).»

Άρθρο 12
Ρύθµιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ανυπότακτων

1. Όσοι διετέλεσαν οποτεδήποτε  ή διατελούν σε ανυ-
ποταξία  κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νό-
µου αυτού, εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προ-
σκλήσεις, για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι, εφό-
σον έχουν ήδη καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάµεις και εκ-
πλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή τις εκ-
πληρώνουν ακόµη ή θα καταταγούν προς εκπλήρωσή
τους µέχρι την 31η Δεκεµβρίου του επόµενου έτους από
την έναρξη ισχύος του νόµου.

2. Στην ως άνω διάταξη υπάγονται  και όσοι από τους
αναφερόµενους  σε αυτήν ανυπότακτους, κατά την  ηµε-
ροµηνία έναρξης ισχύος του  νόµου αυτού, έχουν ήδη α-
παλλαγεί από την υποχρέωση στρατεύσιµης στρατιωτι-
κής υποχρέωσης, χωρίς να προηγηθεί κατάταξή τους
στις Ένοπλες Δυνάµεις, επειδή κρίθηκαν, αρµοδίως, α-
κατάλληλοι για στράτευση για λόγους υγείας ή θα απαλ-
λαγούν για τον ίδιο λόγο µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2017. Ο-
µοίως, στην ίδια διάταξη υπάγονται και όσοι, από τους
ως άνω αναφερόµενους ανυπότακτους, κατά την ηµερο-
µηνία έναρξης ισχύος του νόµου αυτού, τελούν σε ανα-
βολή κατάταξης για λόγους υγείας, µε τη χορήγηση της
οποίας διακόπηκε ανυποταξία που τελέστηκε µέχρι την
ίδια ηµεροµηνία, καθώς και όσοι θα λάβουν αναβολή κα-
τάταξης για τον ίδιο λόγο µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2017.

3. Το αξιόποινο της ανυποταξίας  των αναγραφόµενων
στις ως  άνω παραγράφους 1 και 2 εξαλείφεται, παρα-
γράφονται και αίρονται οι  ποινικές συνέπειες και δια-
γράφονται οι διοικητικές συνέπειες και τα διοικητικά
πρόστιµα, που έχουν επιβληθεί και βεβαιωθεί στο σύνο-
λό τους, σε περίπτωση δε που µέρος αυτών έχει απο-
πληρωθεί διαγράφεται το υπολειπόµενο ποσό. Οι δικο-
γραφίες για τις ανυποταξίες τίθενται στο αρχείο µε πρά-
ξη του εισαγγελέα του αρµόδιου στρατιωτικού δικαστη-
ρίου.

4. Οι αντιρρησίες συνείδησης, οι  οποίοι διετέλεσαν ο-

ποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία κατά την ηµερο-
µηνία έναρξης ισχύος του νόµου αυτού, υπάγονται στις
ως άνω διατάξεις, εφόσον έχουν ήδη εκπληρώσει την υ-
ποχρέωσή τους (εναλλακτική υπηρεσία) ή έχουν ήδη υ-
ποβάλει ή θα υποβάλουν δικαιολογητικά για την υπαγω-
γή τους στις κείµενες διατάξεις περί αντιρρησιών συνεί-
δησης µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2017 και παρουσιασθούν ε-
µπρόθεσµα για εκπλήρωση της εναλλακτικής τους υπη-
ρεσίας, ως εκ της ανωτέρω υπαγωγής τους.

5. Η υπαγωγή στις διατάξεις  των παραγράφων 1, 2 και
4 γίνεται αυτεπαγγέλτως.

6. Οι παράγραφοι 1 και 7 του άρθρου 57 του ν. 3421/
2005 (Α΄302) αντικαθίστανται  αντίστοιχα ως εξής:

«1. Όσοι συµπληρώνουν το τριακοστό πέµπτο (35ο) έ-
τος της ηλικίας τους µπορούν να εξαγοράσουν το υπό-
λοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον έ-
χουν καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάµεις
και αφού προηγουµένως εκπληρώσουν ενόπλως στρα-
τεύσιµη στρατιωτική υποχρέωση είκοσι (20) ηµερών.»

«7. 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 ο τρόπος και η
διαδικασία κατάταξης και στρατολογικής τακτοποίησης
των αναφεροµένων στις προηγούµενες παραγράφους,
οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρ-
θρου αυτού, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή του.»

7. Οι παράγραφοι 1 και 5 του άρθρου 79 του ν. 3883/
2010 (Α΄ 167) αντικαθίστανται  αντίστοιχα ως εξής:

«1. Όσοι συµπληρώνουν το τριακοστό πέµπτο έτος
της ηλικίας τους µπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο
της εναλλακτικής τους υπηρεσίας, εφόσον έχουν διατε-
θεί ή θα διατεθούν σε φορείς του δηµόσιου τοµέα και α-
φού προηγουµένως εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρε-
σία σαράντα (40) ηµερών.»

«5. 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 ο τρόπος και η
διαδικασία διάθεσης σε φορείς και στρατολογικής τα-
κτοποίησης των αναφεροµένων στις προηγούµενες πα-
ραγράφους, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και τα δικαι-
ολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή στις διατά-
ξεις του άρθρου αυτού, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτο-
µέρεια για την εφαρµογή του.»

8. Για τους αντιρρησίες συνείδησης οι οποίοι δήλωσαν
δηµόσια ή µε επιστολή τους σε αρµόδια υπηρεσία, την
άρνησή τους να υπηρετήσουν στρατιωτική θητεία πριν
την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997 (Α΄248), εξαλείφε-
ται το αξιόποινο της ανυποταξίας τους και παραγράφο-
νται και αίρονται οι ποινικές συνέπειες αυτής. Οι δικο-
γραφίες για τις ανυποταξίες αυτές τίθενται στο αρχείο
µε πράξη του εισαγγελέα του αρµόδιου στρατιωτικού δι-
καστηρίου.

9. Η παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 3421/2005 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. (2). Η εναλλακτική υπηρεσία εκπληρώνεται σε υπη-
ρεσίες φορέων του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός προσ-
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διορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 51 του
ν.1892/1990 (Α΄ 101), όπως συµπληρώθηκαν µε το άρ-
θρο 4 παρ. 6 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50) και αντικαταστά-
θηκαν µε το άρθρο 3 παρ. 6 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38) και
συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σε
περιοχές εκτός της περιφέρειας κατοικίας των ενδιαφε-
ροµένων.»

Άρθρο 13
Άδειες στρατιωτικού προσωπικού

των Ενόπλων Δυνάµεων

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής  Άµυνας που εκ-
δίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Άµυνας και δηµοσιεύεται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται όλα τα είδη αδει-
ών, οι κατηγορίες του δικαιούµενου προσωπικού, οι προ-
ϋποθέσεις, η διάρκεια, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο
ζήτηµα για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπι-
κό των Ενόπλων Δυνάµεων.

Άρθρο 14

Το εδάφιο β΄ της παρ. 2 του  άρθρου 91 του
ν. 3883/2010 (Α΄ 167), εφαρµόζεται για όσους  προέρχο-
νται από παραγωγικές  σχολές όλων των Κλάδων από
το χρόνο έναρξης ισχύος του.

Άρθρο 15

1. Η υποπερίπτωση α΄της περίπτωσης 2 της πρώτης
παραγράφου του  άρθρου 5 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) α-
ντικαθίσταται  ως εξής:

«α) Την οικογενειακή τους κατάσταση. Οι πολύτεκνοι,
οι γονείς τριών (3) τέκνων ή γονείς ενός τουλάχιστον
τέκνου µε ανίατο ή δυσίατο νόσηµα, γονείς µονογονεϊ-
κών οικογενειών, καθώς και πάσχοντες από ανίατα ή δυ-
σίατα νοσήµατα µετατίθενται µόνο κατόπιν πρότερης
σχετικής αναφοράς τους. Για τον προσδιορισµό του εν
λόγω κριτηρίου, ως µέλη της οικογένειας θεωρούνται ο
σύζυγος και τα άγαµα παιδιά ηλικίας µέχρι δεκαοκτώ
(18) ετών ή µέχρι είκοσι πέντε (25) ετών εάν φοιτούν σε
σχολές τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαι-
ούµενης µε πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και
τα ανίκανα για εργασία, λόγω αναπηρίας, άγαµα παιδιά
ανεξάρτητα από ηλικία. Η ανικανότητα για εργασία πι-
στοποιείται από την Ανωτάτη κατά κλάδο Υγειονοµική Ε-
πιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου.»

Άρθρο 16

Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1911/1990 (Α΄ 166)
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Το ίδιο δικαίωµα ειδικής  άδειας έχει και το στρατιω-
τικό  προσωπικό, που έχει την επιµέλεια  µε δικαστική α-
πόφαση ή είναι  ανάδοχος ή θετός γονέας ατόµου  που
πάσχει από βαριά νοητική  υστέρηση ή σύνδροµο Down ή
από  νόσηµα που απαιτεί τακτικές  µεταγγίσεις αίµατος
ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας. Στην περίπτωση που και
οι δύο γονείς είναι στρατιωτικοί και επιµελούνται περισ-

σότερα από ένα τέκνα, το δικαίωµα λήψης της ειδικής ά-
δειας ασκείται αυτοτελώς και από τους δύο.»

Άρθρο 17

Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3257/2004 (Α΄ 143) τρο-
ποποιείται 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%.»

Άρθρο 18

Η παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 1911/1990 (Α΄166) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«1. Δύο φυσικά πρόσωπα, κατά σειρά  προτεραιότη-
τας, σύζυγοι, τέκνα και  σε περίπτωση που δεν υπάρχουν
ή δεν επιθυµούν, αδέλφια ή  γονείς, των µόνιµων αξιω-
µατικών  και ανθυπασπιστών, των µόνιµων και εθελο-
ντών - εθελοντριών υπαξιωµατικών, των οπλιτών 5ετούς
υποχρεώσεως των Ενόπλων Δυνάµεων και των οπλιτών
θητείας, καθώς και των πολιτικών υπαλλήλων, µονίµων ή
επί συµβάσει του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας ειδικότη-
τας πυροτεχνουργού και ναρκαλιευτή, που αποβιώνουν
κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας και ένεκα
αυτής, διορίζονται, επιφυλασσοµένων των διατάξεων
«περί κωλυµάτων διορισµού», κατ’ εξαίρεση των ισχυου-
σών διατάξεων και ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών
θέσεων, ύστερα από αίτησή τους, στον αντίστοιχο κλάδο
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. Προκειµένου για συγ-
γενείς προσωπικού που υπηρετούσε στα κοινά σώµατα
διορίζονται σε κλάδο της επιλογής τους, ως µόνιµοι υ-
πάλληλοι, σε θέση ανάλογη µε τα προσόντα τους.»

Άρθρο 19
Στρατιωτικές Λέσχες Στρατού Ξηράς

Οι υπαξιωµατικοί, οι ΕΠ.ΟΠ. και οι πολιτικοί υπάλληλοι
του Στρατού Ξηράς που υπηρετούν σε φρουρές στις ο-
ποίες λειτουργούν Στρατιωτικές Λέσχες κάνουν χρήση
των υπηρεσιών των παραπάνω Λεσχών ως µέλη τους,
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύ-
ουν για τα υπόλοιπα µέλη των λεσχών.

Άρθρο 20
Γραφείο στήριξης οπλιτών

1.  Στα ΓΕ των Κλάδων συστήνονται  Γραφεία στήριξης
οπλιτών, τα  οποία υπάγονται απευθείας στους  Αρχη-
γούς των ΓΕ.

2.  Τα Γραφεία αυτά, σκοπός των  οποίων είναι η στή-
ριξη των οπλιτών ιδιαίτερα κατά την πρώτη φάση κατά-
ταξής τους στις Ένοπλες Δυνάµεις, ασκούν τα ακόλου-
θα έργα:
α. Παροχή συναισθηµατικής/ψυχολογικής στήριξης

µέσα από τηλεφωνική γραµµή επικοινωνίας.
β. Η καταγραφή και αξιολόγηση τηλεφωνικών ή έγ-

γραφων καταγγελιών οπλιτών που σχετίζονται κυρίως
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µε πράξεις ή παραλείψεις οργάνων της διοίκησης σχετι-
κά µε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωµάτων, κοινωνική
προστασία, ποιότητα ζωής και περίθαλψης, στέρηση νο-
µίµων δικαιωµάτων, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
γ. Η συνεχής ενηµέρωση του Αρχηγού του Κλάδου για

τις καταγγελίες που υφίστανται και η εισήγηση για την
διερεύνησή τους ή για τη λήψη άµεσων µέτρων εφόσον
απαιτείται.
δ. Η τακτική ενηµέρωση δια του Αρχηγού του Κλάδου,

του αρµόδιου για τη µέριµνα προσωπικού Υπουργού, κα-
θώς και της αρµόδιας επιτροπής της Βουλής κάθε έξι µή-
νες.

3. Τα Γραφεία αυτά στελεχώνονται  από µόνιµο προ-
σωπικό των Ενόπλων  Δυνάµεων και οπλίτες. Στη στελέ-
χωσή  τους περιλαµβάνεται οπωσδήποτε  ψυχολόγος
και νοµικός, εφόσον  δε είναι δυνατόν, κοινωνιολόγος
και κοινωνικός λειτουργός.

4. Η οργάνωση, η στελέχωση, ο τρόπος  λειτουργίας,
η εξειδίκευση των  αρµοδιοτήτων τους, καθώς και  κάθε
άλλη λεπτοµέρεια ρυθµίζονται  µε µέριµνα των Αρχηγών
των  Κλάδων.

5. Η λειτουργία των γραφείων  υποστήριξης δεν τρο-
ποποιεί, καταργεί ή µε οποιονδήποτε τρόπο επηρεάζει
τις διαδικασίες ιεραρχικής προώθησης αναφορών και πα-
ραπόνων και του χειρισµού τους κατά τις κείµενες διαδι-
κασίες.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 21
Προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές του

στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων

1. Το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό  των Ενόπλων
Δυνάµεων µπορεί  να συµµετέχει σε προγράµµατα  προ-
πτυχιακών και µεταπτυχιακών  σπουδών ανώτατων εκ-
παιδευτικών  ιδρυµάτων, του εσωτερικού ή του  εξωτερι-
κού, µε τη δυνατότητα λήψης εκπαιδευτικής άδειας ή µε-
τάβασης για υπηρεσιακή εκπαίδευση, εφόσον η εκπαί-
δευση αποσκοπεί στην επιστηµονική του κατάρτιση και
το αντικείµενο σπουδών είναι άµεσα συνυφασµένο µε
την ειδικότητα ή τα καθήκοντά τα οποία ασκεί.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας καθορί-
ζονται ανά Κλάδο και για τα Κοινά Σώµατα, ο αριθµός, ο
βαθµός και η ειδικότητα των σπουδαστών, τα είδη της
εκπαίδευσης (απόκτηση κύριων, µεταπτυχιακών και διδα-
κτορικών τίτλων σπουδών),τα αντικείµενα σπουδών, οι
προϋποθέσεις µετάβασης για υπηρεσιακή εκπαίδευση ή
για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, η χρονική διάρ-
κεια της εκπαίδευσης, η αντικειµενική και διαφανής δια-
δικασία επιλογής του προσωπικού, η δυνατότητα κάλυ-
ψης ή µη των διδάκτρων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια. Η αρµοδιότητα έγκρισης σπουδών και κα-
θορισµού των αντικειµένων των σπουδών, µπορεί να µε-
ταβιβάζεται στους Αρχηγούς των ΓΕ.

Άρθρο 22
Ειδικές κατηγορίες εισαγωγής στα Ανώτατα

Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και
τις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών

Η παρ. 5, που προστέθηκε στο άρθρο 21 του ν.δ.
562/1970 (Α΄127) µε την παρ. 2 του άρθρου 30 του
ν. 1947/1991 (Α΄ 70), αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι µαθητές που είναι τέκνα θανόντων στρατιωτι-
κών των Ενόπλων Δυνάµεων στον πόλεµο ή στην ειρήνη
κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας και ένεκα
αυτής, κατανέµονται ή επανακατανέµονται έως την ονο-
µασία τους σε Αξιωµατικούς στον Κλάδο που υπηρετού-
σε ο θανών γονέας τους, εφόσον το επιθυµούν, άλλως
υπόκεινται στις παραπάνω διαδικασίες.»

Άρθρο 23
Επιλαχόντες ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ

1. Η παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α΄ 38) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«5. Αν εντός διµήνου από την αρχική, ανά κατηγορία
εισακτέων, ηµεροµηνία κατάταξης στα Ανώτατα Στρα-
τιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες
Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ), υπάρχουν
κενές θέσεις λόγω µη προσέλευσης των εισακτέων που
περιλαµβάνονται στον κυρωµένο πίνακα ή λόγω παραί-
τησης ή αποµάκρυνσης ή αποχώρησής τους από τις ίδιες
σχολές για οποιονδήποτε λόγο, εισάγονται σε αυτές για
την πλήρωση των κενών θέσεων ισάριθµοι, ανά κατηγο-
ρία, υποψήφιοι κατά φθίνουσα βαθµολογική σειρά, βάσει
των αποτελεσµάτων που κυρώθηκαν από το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠΑΙΘ).»

2.  Στο άρθρο 11 του ν. 3648/2008 προστίθενται  παρά-
γραφοι 6, 7 και 8 ως εξής:

«6. Εφόσον οι εισαγόµενοι µε την ως άνω διαδικασία
δεν προσέλθουν για κατάταξη ή αποµακρυνθούν ή απο-
χωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο από τις παραπάνω
σχολές, εισάγονται προς πλήρωση των κενών θέσεων
που προκύπτουν νέοι επιλαχόντες µε την ίδια διαδικα-
σία, µέχρι την οριστική πλήρωση των θέσεων που προκη-
ρύχθηκαν, εντός ενός µήνα από την ηµεροµηνία αποµά-
κρυνσης ή αποχώρησης του εισαγοµένου, τη θέση του ο-
ποίου καλείται να καλύψει, σε κάθε περίπτωση εντός του
ίδιου έτους της αρχικής κατάταξης.

7. Εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις
ειδικών κατηγοριών, των οποίων η πλήρωση δεν είναι
δυνατή για οποιονδήποτε λόγο, σύµφωνα µε τη διαδικα-
σία των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, αυ-
τές συµπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής σει-
ράς µε την ίδια διαδικασία και εντός της ίδιας χρονικής
προθεσµίας.

8. Για την εφαρµογή των προηγούµενων  παραγρά-
φων, ως «ΑΣΕΙ» νοούνται  οι Σχολές που αναφέρονται
στην περίπτωση ε΄ του άρθρου 1 του ν. 3883/2010 (Α΄
167) και ως «ΑΣΣΥ»  οι Σχολές που αναφέρονται  στην
παράγραφο στ΄ του άρθρου 1 του ίδιου νόµου.»
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Άρθρο 24
Χαρακτηρισµός των αποφοίτων 
Σχολών Μονίµων Υπαξιωµατικών

Tο  τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του  άρθρου 11 του
ν. 1911/1990 (Α΄166) αντικαθίσταται ως εξής:

«Όσοι αποφοίτησαν από αυτές θεωρούνται απόφοιτοι
Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών, εφόσον εισήχθησαν
σε αυτές µετά από εξετάσεις και είναι κάτοχοι απολυτη-
ρίου Λυκείου ή εξατάξιου Γυµνασίου ή ισότιµων τεχνι-
κών σχολών, ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης αυτού. Η
φοίτηση σε αυτές είναι τριετής.»

Άρθρο 25
Βαθµολογία σχολών και σχολείων Ενόπλων Δυνάµεων

Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3883/2010 (Α΄167) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«2. Η κλίµακα βαθµολογίας των Σχολών και των σχο-
λείων είναι η εξής:
Ονοµαστική   Εικοσάβαθµος   Εκατοστιαία    Αλφαβητι-

κή
α. Άριστα          19-20                 95-100                 Α
β. Λίαν καλώς   15-18,99           75-94,99               Β
γ. Καλώς           12-14,99           60-74,99               Γ
δ. Μετρίως        10-11,99           50-59,99               Δ
ε. Αποτυχών      0-9,99              0-49,99                 Ε»

Άρθρο 26
Εκπαίδευση µαθητών της Στρατιωτικής Σχολής

Αξιωµατικών Σωµάτων σε πρόγραµµα επιµόρφωσης
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

1. Μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής  Αξιωµατικών
Σωµάτων, οι οποίοι  έχουν εισέλθει στο τελευταίο  έτος
ακαδηµαϊκής τους φοίτησης, όπως αυτό καθορίζεται µε
βάση την κατά τις κείµενες διατάξεις, ελάχιστη διάρκεια
φοίτησης προς απόκτηση του πτυχίου τους από τα Τµή-
µατα και τις Σχολές του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης και έχουν περατώσει επιτυχώς το σύνολο
των µαθηµάτων που απαιτούνται προς λήψη του πτυχίου
αυτού σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό του οικεί-
ου Τµήµατος ή Σχολής, ή οφείλουν κατά µέγιστο µέχρι
τρία µαθήµατα για την απόκτησή του, επιτρέπεται να
συµµετάσχουν, εφόσον επιθυµούν, ως εκπαιδευόµενοι
σε προγράµµατα επιµόρφωσης, συναφή προς την ειδικό-
τητά τους, τα οποία διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

2. Η συµµετοχή των µαθητών στα  προγράµµατα επι-
µόρφωσης της  παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου  ε-
γκρίνεται από το Διοικητή της Σχολής, εφόσον λαµβάνο-
νται επιπλέον υπόψη η διάρκεια φοίτησης, η συνάφεια
του προγράµµατος µε την εκάστοτε ειδικότητα και το
κόστος συµµετοχής. Σε περίπτωση που ο Διοικητής της
Σχολής εγκρίνει τη συµµετοχή περιορισµένου αριθµού
µαθητών, επιλέγονται, όσοι έχουν περατώσει τις σπου-
δές τους και τηρείται σε κάθε περίπτωση ως κριτήριο η
σειρά αρχαιότητας.

3. Ο φορέας διοργάνωσης των προγραµµάτων, όταν
λήξει η επιµόρφωση, αποστέλλει  στη Σ.Σ.Α.Σ. τα πιστο-

ποιητικά ή  τις βεβαιώσεις, από τα οποία  προκύπτει η
συµµετοχή των µαθητών στα προγράµµατα αυτά. Σε πε-
ρίπτωση που διαπιστωθεί ότι µαθητές δε συµµετείχαν
στα προγράµµατα αυτά µε δική τους υπαιτιότητα, τυχόν
χρηµατικό ποσό που έχει καταβληθεί στις Αρχές του Α-
ριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης τους κατα-
λογίζεται ως δηµόσιο έσοδο, το οποίο εισπράττεται κατά
τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

Άρθρο 27
Τιµητική απονοµή βαθµού Αξιωµατικού

σε Ολυµπιονίκες

Η περίπτωση α΄ της παρ. 8 του άρθρου 39 του
ν. 3883/2010 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 εφαρµόζο-
νται:
α. Για τους αθλητές στους οποίους έχει ήδη απονεµη-

θεί βαθµός Αξιωµατικού και υπηρετούν κατά τη δηµοσί-
ευση του παρόντος νόµου, στις Ένοπλες Δυνάµεις. Α-
θλητές που έχουν συµπληρώσει τέσσερα (4) έτη από την
ηµεροµηνία κατάταξής τους ως Αξιωµατικοί δεν υποχρε-
ούνται να εκπαιδευτούν σε θεωρητικά και πρακτικά αντι-
κείµενα απόκτησης βασικών γνώσεων.»

Άρθρο 28
Φοίτηση στην Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέµου

Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3186/2003 (Α΄ 230) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«1. Στη Σχολή φοιτούν ύστερα από εισαγωγικές εξε-
τάσεις ανώτεροι αξιωµατικοί των τριών Κλάδων των Ε-
νόπλων Δυνάµεων. Για τη φοίτηση στη Σχολή, οι αξιωµα-
τικοί των Ενόπλων Δυνάµεων πρέπει να έχουν συνολική
πραγµατική υπηρεσία αξιωµατικού από δεκαπέντε (15)
έως είκοσι πέντε (25) έτη.»

Άρθρο 29
Μεταβατικές διατάξεις

1. Για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016 εξακολουθούν
να εφαρµόζονται οι κατά τη  δηµοσίευση του παρόντος
νόµου  ισχύουσες διατάξεις που ρυθµίζουν  τα θέµατα
του άρθρου 21. Για  τις περιπτώσεις που στο άρθρο 21
παρέχεται η δυνατότητα σπουδών και αυτές δεν προ-
βλέπονται ή ρυθµίζονται ρητά στις ισχύουσες υπουργι-
κές αποφάσεις, ο αρµόδιος Υπουργός δύναται να εξετά-
σει και να εγκρίνει κατόπιν εισήγησης του αρµόδιου
Κλάδου ή Διεύθυνσης σχετικά αιτήµατα προσωπικού που
πληρούν τις προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της
πρώτης παραγράφου του άρθρου 21 και τα οποία υπο-
βάλλονται µετά από τη δηµοσίευση του παρόντος και έ-
ως τη δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης του άρ-
θρου 21.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας καθορί-
ζεται ο χρόνος έναρξης της τριετούς φοίτησης στις ΑΣ-
ΣΥ, που προβλέπεται στο άρθρο 24.

3. Σε έκτακτη σύνοδο των αρµοδίων Συµβουλίων κρί-
σεων που λαµβάνει χώρα εντός δύο (2) µηνών από την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, επαναλαµβά-
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νονται οι συναρτώµενες οπωσδήποτε µε την κλίµακα
βαθµολογίας των υποχρεωτικών σχολείων που ίσχυε µέ-
χρι σήµερα, κρίσεις των Αξιωµατικών που εκρίθησαν
«Διατηρητέοι στον αυτό βαθµό», λόγω επίδοσης στα υ-
ποχρεωτικά σχολεία φοίτησης των Ενόπλων Δυνάµεων
µε επίδοση «καλώς», κατ’ εφαρµογή του εδαφίου α΄ της
παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 3883/2010. Εφόσον οι εν λό-
γω κρινόµενοι κριθούν προακτέοι, προάγονται αναδροµι-
κά από τότε που προήχθησαν οι οµοιόβαθµοί τους και α-
νακτούν την αρχαιότητά τους. Οι εν λόγω δυσµενείς κρί-
σεις θεωρούνται ως µηδέποτε γενόµενες και αίρεται κά-
θε παρεπόµενη συνέπεια αυτών.

Άρθρο 30
Καταργούµενες διατάξεις

1. Από 1η Σεπτεµβρίου 2016 καταργείται κάθε γενική ή
ειδική διάταξη που ρυθµίζει τα θέµατα αδειών του στρα-
τιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και ισχύει
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.

2. Από 1η Σεπτεµβρίου 2016 καταργείται κάθε γενική ή
ειδική διάταξη που ρυθµίζει τα θέµατα εκπαίδευσης σε
προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο του στρατιωτι-
κού προσωπικού και ισχύει κατά τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος νόµου.

3. Κάθε γενική και ειδική διάταξη  που αντίκειται στις
διατάξεις  του νόµου αυτού ή ρυθµίζει  τα ίδια θέµατα µε
διαφορετικό  τρόπο καταργείται, εκτός των  περιπτώσε-
ων στις οποίες ρητά  προβλέπεται, στις διατάξεις του
νόµου αυτού, ότι ειδικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 31
Ειδική άδεια αιρετών υπαξιωµατικών

στην τοπική αυτοδιοίκηση

1. Οι διατάξεις  των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου
93, καθώς και των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 182
του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) εφαρµόζονται  και στο στρατιω-
τικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων.

2.  Ο χρόνος  της προβλεπόµενης, από την παράγραφο

1 του άρθρου 93 και την παράγραφο 1 του  άρθρου 182
άδειας, δεν υπολογίζεται  για τις βαθµολογικές προαγω-
γές  και µισθολογικές προσαυξήσεις  των στρατιωτικών.

Αρθρο 32

A. 1. Κυρώνεται και οι διατάξεις της αποκτούν ισχύ νό-
µου η παρατιθέµενη, υπό στοιχείο Β΄, Συµφωνία.

2. Από τη δηµοσίευση του παρόντος, δεν επισπεύδο-
νται και αναστέλλονται οι πάσης φύσεως πράξεις διοικη-
τικής και αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Πο-
λιτικής Δικονοµίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόµου,
καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού µέτρου
κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, τον Κώδικα Διοι-
κητικής Δικονοµίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόµου
που ασκούνται από τους πάσης φύσεως πιστωτές της α-
νωτέρω εταιρείας, για οποιαδήποτε αιτία σε βάρος της
κινητής και ακίνητης περιουσίας του νοµικού προσώπου
µε την επωνυµία ΝΒΕΕ Α.Ε., αποκλειστικά και µόνο στο
βαθµό που η κινητή και η ακίνητη αυτή περιουσία επηρε-
άζει την ολοκλήρωση του προγράµµατος ναυπήγησης
των πολεµικών πλοίων ΤΠΚ υπ’ αριθµ. 6 και 7 του Πολε-
µικού Ναυτικού και για όσο χρονικό διάστηµα αυτό διαρ-
κεί.

3. Η σχετική Κύρια Σύµβαση 001/00 (συµπεριλαµβανο-
µένων των τροποποιήσεων αυτής 1-12) παραµένει σε ι-
σχύ, για τη ρύθµιση των θεµάτων, τα οποία δεν διέπονται
από την κυρούµενη δια του παρόντος νόµου συµφωνία.

4. Η ΝΒΕΕ Α.Ε. δύναται να χρησιµοποιεί τα παραχω-
ρηθέντα για άλλες εργασίες της υπό τον όρο ότι δεν πα-
ρακωλύεται η σκοπούµενη εδώ κατασκευή και µε τη σύµ-
φωνη γνώµη του Π.Ν..

5. Η κυρούµενη συµφωνία δεν συνιστά ούτε ερµηνεύ-
εται ως παραίτηση του Ελληνικού Δηµοσίου από τα δι-
καιώµατά του, που απορρέουν από την Κύρια Σύµβαση
και τις τροποποιήσεις της, η δε προθεσµία παραγραφής
για την άσκησή τους παρατείνεται για χρόνο ίσο µε τη
διάρκεια ισχύος της κυρούµενης συµφωνίας.

6. Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσί-
ευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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Αρθρο 33

Η παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002 (Α΄ 230), ό-
πως είχε αντικατασταθεί µε την παρ. 6 του άρθρου 19
του ν. 4203/2013 (Α΄ 235) και ισχύει, αντικαθίσταται ως
εξής:

«8. Οι υπόχρεοι τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας µπο-
ρούν, ύστερα από συµφωνία, να αναθέτουν σε άλλον οι-
κονοµικό φορέα µε πλεονασµατικά αποθέµατα ή µε δια-
θέσιµη ικανότητα διατήρησης αποθεµάτων, ο οποίος δια-
θέτει πιστοποιηµένες αποθήκες τήρησης αποθεµάτων α-
σφαλείας, την τήρηση µέρους ή του συνόλου των ποσο-
τήτων που υποχρεούνται να τηρούν. Η σχετική σύµβαση
πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι (6) µηνών και να
αφορά αποκλειστικά την τήρηση αποθεµάτων ασφαλεί-
ας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, που εκδίδεται σε τριάντα (30) ηµέρες από την
έναρξη λειτουργίας του κεντρικού φορέα διατήρησης α-
ποθεµάτων έκτακτης ανάγκης που προβλέπεται στο άρ-
θρο 7 του ν. 4123/2013 (Α΄ 43), καταργείται η ελάχιστη
διάρκεια των έξι (6) µηνών της σχετικής σύµβασης, εφό-
σον εκπληρούνται οι σκοποί των άρθρων 1 και 3 παρ. 1
του ν. 4123/2013. Για το αντάλλαγµα που συµφωνείται
µε τη σύµβαση εκδίδεται ειδικό παραστατικό.»

Άρθρο 34

Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του
ν. 4249/2014 (Α΄ 73) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η ως άνω θητεία λήγει µε την έναρξη των τακτικών
κρίσεων του έτους συµπλήρωσής της.»

Άρθρο 35
Θέµατα αρµοδιότητας Πυροσβεστικού Σώµατος

Το άρθρο 22 του ν. 4302/2014 (Α΄ 225) τροποποιείται
ως ακολούθως: 

«Η υποπαράγραφος 2 της παρ. IB΄ του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) ισχύει και για τις αντιπυρικές
περιόδους 2014, 2015 και 2016.» 

Άρθρο 36
Δυνατότητα φοίτησης στους Αξιωµατικούς Ειδικών

Καταστάσεων όλων των Κλάδων 
στη ΣΔΙΕΠ και στην ΑΔΙΣΠΟ

Στο τέλος της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010
(Α΄167) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η φοίτησή τους στη ΣΔΙΕΠ και στην ΑΔΙΣΠΟ είναι
προαιρετική και γίνεται µόνο µετά από επιθυµία τους και

σύµφωνη γνώµη - γνωµοδότηση της Ανωτάτης Υγειονο-
µικής Επιτροπής του οικείου Κλάδου.»

Άρθρο 37

Στο ν. 2664/1998 τροποποιείται το άρθρο 6, ως ακο-
λούθως:
Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του

ν. 2664/1998, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε το
άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 4164/2013 (Α΄ 156), αντικαθίστα-
νται από τότε που ίσχυσαν, ως εξής: 

«2. α) Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής
µπορεί να ζητηθεί, µε αγωγή ενώπιον του αρµόδιου καθ’
ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του
δικαιώµατος που προσβάλλεται µε την ανακριβή εγγρα-
φή και η διόρθωση, ολικά ή µερικά, της πρώτης εγγρα-
φής. Η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ασκείται α-
πό όποιον έχει έννοµο συµφέρον µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία επτά (7) ετών.
β) Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηµατογρά-

φηση πριν τη δηµοσίευση και έναρξη ισχύος του
ν. 3481/2006 (Α΄ 162), η αποκλειστική προθεσµία της πε-
ρίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής είναι δεκατεσσά-
ρων (14) ετών.»

Άρθρο 38

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 51 του
ν. 3421/2005 (Α΄ 302) «Στρατολογία των Ελλήνων και
άλλες διατάξεις» προστίθεται µετά τη φράση «Η ανυπο-
ταξία διακόπτεται» η φράση «...αποκλειστικά και περιο-
ριστικά».

2. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 51 του
ν. 3421/2005 (Α΄ 302) «Στρατολογία των Ελλήνων και
άλλες διατάξεις» διαγράφεται.

Άρθρο 39

Η διάταξη του άρθρου 57 παρ. 2 του ν. 3421/2005 τρο-
ποποιείται ως εξής:

«Το χρηµατικό ποσό που καταβάλλεται για εξαγορά
κάθε µήνα στρατεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης, η α-
ναπροσαρµογή του, ο τρόπος, η διαδικασία και οι προθε-
σµίες καταβολής καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών, που δηµοσι-
εύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τα χρηµατικά
ποσά, που καταβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου αυτού, αποτελούν έσοδα του Δηµοσίου και πε-
ριέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισµό.» 
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Άρθρο 40
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
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Αθήνα,                                                                2016
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