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1 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & 

Αθλητισμού. 
2 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών. 
3 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών. 
4 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου 

Υγείας. 
5 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
6 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.  

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  
ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας 
των Ενόπλων Δυνάμεων,  οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις» 



Α. Αιτιολογική έκθεση   

 

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

 
Στο Μέρος Α΄ προσδιορίζονται ο σκοπός και το αντικείμενο του νόμου. 

Στο Μέρος Β΄ περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τη μέριμνα του προσωπικού των 

Ενόπλων Δυνάμεων, για τα Μετοχικά Ταμεία και λοιπά θέματα οικονομικής φύσης. 

Ειδικότερα, συστήνονται Ειδικοί Λογαριασμοί Πρόνοιας στον Στρατό Ξηράς και την 

Πολεμική Αεροπορία και αντιμετωπίζονται ζητήματα υγειονομικής περίθαλψης και 

μέριμνας των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών και των πολιτικών 

υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Τέλος, ρυθμίζονται θέματα που 

αφορούν σε παροχές των Μετοχικών Ταμείων Στρατού και Ναυτικού στα στελέχη 

των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Στο Μέρος Γ΄ ρυθμίζονται ζητήματα σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών των 

Ενόπλων Δυνάμεων. Μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται θέματα απονομής 

αποστρατευτικού βαθμού στους Εθελοντές Μακράς Θητείας, καθώς και θέματα 

κρίσεων και προαγωγών διαφόρων κατηγοριών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Με τις ρυθμίσεις του Μέρους Δ΄ αντιμετωπίζονται ζητήματα στρατολογικής φύσης. 

Ενδεικτικά, τροποποιούνται διατάξεις που αφορούν στη μεταφορά στρατευσίμων 

από έναν Κλάδο σε άλλο Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων, την απαλλαγή από την 

υποχρέωση στράτευσης και τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών 

υποδομών για την κλήση στρατευσίμων και εφέδρων για κατάταξη. 

Στο Μέρος Ε΄ επικαιροποιείται το νομικό πλαίσιο που διέπει τον θεσμό της 

Εθνοφυλακής. Ειδικότερα, επιδιώκεται η συμπλήρωση του ισχύοντος θεσμικού 

πλαισίου αλλά και η αντιμετώπιση εγγενών αδυναμιών αυτού ως προς: 

α. τη στελέχωση των Μονάδων Εθνοφυλακής και την εκπαίδευση του προσωπικού, 

β. τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Εθνοφυλάκων, 

γ. τη σχέση εργασίας μεταξύ του Εθνοφύλακα και του Δημοσίου, 

δ. τη συμμετοχή του πολιτικού προσωπικού των μονάδων Εθνοφυλακής στην 
εκπαίδευση, 

ε. τη συμμετοχή γυναικείου προσωπικού στην Εθνοφυλακή. 

Τέλος, στο Μέρος ΣΤ΄ αντιμετωπίζονται ειδικότερα ζητήματα αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τα οποία απαιτούν νομοθετική παρέμβαση, 

προκειμένου να καταστούν οι οικείες διατάξεις περισσότερο λειτουργικές και 

αποτελεσματικές, ενώ στο Μέρος ΣΤ΄ περιλαμβάνονται οι εξουσιοδοτικές, 

μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου, καθώς επίσης και η 

έναρξη ισχύος. 

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  



 
Αναφορικά με το Μέρος Β΄, επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα υφίστανται ανεπίλυτα 

προβλήματα που αφορούν στη μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων 

Δυνάμεων, όπως η μη ύπαρξη ταμείων πρόνοιας για τα στελέχη του Στρατού Ξηράς 

και της Πολεμικής Αεροπορίας, σε αντίθεση με το Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο 

διαθέτει ταμείο πρόνοιας από το 1954 [ν.δ. 2997/1954, (Α΄ 210)]. Επιπρόσθετα, οι 

διατάξεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, που αφορά στην ένταξη των στελεχών 

των Ενόπλων Δυνάμεων σε ειδικές καταστάσεις για λόγους υγείας δυσχεραίνουν τη 

λήψη σχετικής απόφασης από το ανώτατο συμβούλιο του οικείου Κλάδου ή από το 

Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) και δημιουργούν στρεβλώσεις στην 

εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας. Τέλος, διαπιστώθηκαν δυσχέρειες κατά την 

εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας που αφορά στις παροχές και στη λειτουργία 

των Μετοχικών Ταμείων Στρατού και Ναυτικού, στην απόδοση λογαριασμού για τα 

Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής (ΧΕΠ), καθώς επίσης και στα ζητήματα 

αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Σχετικά με το Μέρος Γ΄, υφίσταται ανακολουθία σχετικά με τη λήψη του βαθμού του 

Υπολοχαγού ή του Λοχαγού ως αποστρατευτικού βαθμού των Εθελοντών Μακράς 

Θητείας. Επιπλέον, έχουν ανακύψει προβλήματα κατά την εφαρμογή της 

νομοθεσίας σχετικά με την εξέλιξη και τις προαγωγές ορισμένων κατηγοριών 

στρατιωτικού προσωπικού.  

Όσον αφορά στο Μέρος Δ΄, κατά την εφαρμογή της στρατολογικής νομοθεσίας 

διαπιστώθηκαν δυσχέρειες σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης ευεργετημάτων 

στους στρατευσίμους, η δε κλήση προς κατάταξη τόσο των στρατευσίμων όσο και 

των εφέδρων γίνεται με μεθόδους οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 

απαιτήσεις της ψηφιακής διακυβέρνησης. 

Ως προς το Μέρος Ε΄, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Εθνοφυλακής δεν εξυπηρετεί 

την αποστολή που καλείται να επιτελέσει ο θεσμός στο σύγχρονο επιχειρησιακό 

περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται από τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις. Ειδικότερα, 

οι σύγχρονες επιχειρησιακές, κοινωνικές και οικονομικές απαιτήσεις αναδεικνύουν 

την ανάγκη να επαναπροσδιοριστούν υφιστάμενες προβλέψεις ή να θεσπιστούν 

νέες, ούτως ώστε να διαμορφωθεί ένα πλήρες και λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο. Η 

δυσχέρεια εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας [ν. 1295/1982, (Α΄ 126)], 

επιτείνεται από το γεγονός ότι σημαντικά θέματα λειτουργίας της Εθνοφυλακής 

ρυθμίζονται με παραπομπή σε καταργηθείσα νομοθεσία, καθιστώντας με τον τρόπο 

αυτό προβληματική την εφαρμογή των επίμαχων διατάξεων.  

Αναφορικά με το Μέρος ΣΤ΄, κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με 

ειδικότερα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αναδείχθηκαν 

αφενός ελλείψεις, όπως η μη ύπαρξη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (DPO) εντός των οργανικών μονάδων του Υπουργείου, 

αφετέρου αστοχίες σε ορισμένες διατάξεις του νομικού πλαισίου που διέπει τη 

λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων των Ενόπλων Δυνάμεων. Τέλος, 

υφίσταται ανάγκη εναρμόνισης του θεσμικού πλαισίου του Δικαστικού Σώματος των 

Ενόπλων Δυνάμεων με το Σύνταγμα, κατόπιν της τελευταίας αναθεώρησής του. 



3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

 
Τα Μέρη Β΄, Γ΄, Δ΄ και ΣΤ΄ αφορούν, κυρίως στο στρατιωτικό προσωπικό των 

Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και σε ορισμένες κατηγορίες πολιτών, όπως οι 

στρατεύσιμοι, οι αντιρρησίες συνείδησης και οι συμμετέχοντες σε διαγωνιστικές 

διαδικασίες για την εκμίσθωση ακινήτων των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Το Μέρος Ε΄ αφορά στο εν εφεδρεία στρατιωτικό προσωπικό που διαμένει σε 

νευραλγικές κυρίως περιοχές της ακριτικής Ελλάδας και θα κληθεί να καταταχθεί 

στη Εθνοφυλακή. Δεδομένης της αποστολής της Εθνοφυλακής, που συνίσταται στη 

συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στην εκπλήρωση της αποστολής τους, η 

αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά έμμεσα στο σύνολο των πολιτών. 

   

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν; 
ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα; 

 

Στα Μέρη Β΄, Γ΄, Δ΄ και ΣΤ΄ οι ρυθμίσεις που τροποποιούνται ή αντικαθίστανται είναι οι 

εξής: Τα άρθρα 2, 10 και 14 του α.ν. 1137/1946 (Α΄ 113), το άρθρο 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 

94), το άρθρο 19 του ν. 4361/2016 (Α΄ 10), τα άρθρα 24, 25, 36 και 66 του ν.δ. 1400/1973 

(Α΄ 114), τα άρθρα 55 και 79 του π.δ. 21/31.10.1932 (Α΄ 387), το άρθρο 23 του π.δ. της 

10ης Μαΐου/20ής Ιουλίου 1926, το άρθρο 1 του ν. 1106/1980 (Α΄ 301), το άρθρο 1 του 

α.ν. 559/1937 (Α΄ 107), τα άρθρα 15 και 18 του ν.δ. 398/1974 (Α΄ 116), το άρθρο 3 του ν. 

354/1976 (Α΄ 148), το άρθρο 1 του ν.δ. 4198/1961 (Α΄ 168), το άρθρο 1 του ν.δ. 

2554/1953 (Α΄ 230), το ν.δ. 721/1970 (Α΄ 251), το άρθρο 33 του ν.δ. 1044/1971 (Α΄ 245), 

τα άρθρα 11 και 13 του ν. 4407/2016 (Α΄ 134), το άρθρο 13 του ν. 1848/1989 (Α΄ 112), το 

άρθρο 26 του ν. 1911/1990 (Α΄166), το άρθρο 12 του ν. 3648/2008 (Α΄ 38), τα άρθρα 5, 

26, 34 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), το άρθρο 37 του ν. 4494/2017 (Α΄ 165), τα άρθρα 12, 

13, 19, 21, 31, 37, 49 και 62 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302), το άρθρο 72 του ν. 3433/2006 (Α´ 

20), το άρθρο 30Γ του ν. 1264/1982 (Α΄ 79), το άρθρο 21 του ν.δ. 562/1970 (Α΄ 127), το 

άρθρο 3 του ν.δ. 1032/1971 (Α΄ 232), το άρθρο 20 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197), το άρθρο 7 

του ν.δ. 132/1969 (Α΄ 35) και το άρθρο 25 του ν. 4609/2019 (Α΄ 67). 

Επιπλέον, καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις: τα άρθρα 34 και 56 έως 60 και 69 του 

π.δ. 21/31.10.1932 (Α΄ 381), οι παρ. 1 έως 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 4198/1961 (Α΄ 168), η 

παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. δ. 1400/1973, ο ν. 1295/1982 (Α΄ 126), η παρ. 5 του άρθρου 

8 του ν. 3257/2004, τα άρθρα 15 και 30 του ν. 4609/2019 (Α΄67) και το άρθρο 1 της υπό 

στοιχεία Φ.870/213/738196/24-6-1982 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της 

Κυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας (Β΄ 431). 



5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 

i)   με αλλαγή προεδρικού 
διατάγματος, 
υπουργικής απόφασης 
ή άλλης κανονιστικής 
πράξης; 

Απαιτείται ψήφιση τυπικού νόμου, καθώς το ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο δεν παρέχει εξουσιοδοτική διάταξη 

για την έκδοση προεδρικού διατάγματος, υπουργικής 

απόφασης ή άλλης κανονιστικής πράξης με αντικείμενο 

που εμπίπτει στα ρυθμιζόμενα με τις προτεινόμενες 

διατάξεις. 

ii)  με αλλαγή διοικητικής  
πρακτικής 
συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής 
προσέγγισης της 
υφιστάμενης 
νομοθεσίας; 

Ενόψει των παραπάνω διαπιστώσεων, οι στόχοι που 

επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση δεν είναι 

δυνατόν να επιτευχθούν με αλλαγή διοικητικής 

πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 

νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της υφιστάμενης 

νομοθεσίας. 

iii) με διάθεση 
περισσότερων 
ανθρώπινων και 
υλικών πόρων; 

Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη 

ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με διάθεση 

περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων. 

Συναφείς πρακτικές  

6. 

 
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;            ΝΑΙ                 ΟΧΙ      
 
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 
 

i)   σε άλλη/ες χώρα/ες 
της Ε.Ε. ή του ΟΟΣΑ: 

 
 

ii)  σε όργανα της Ε.Ε.: 
 
 

iii) σε διεθνείς 
οργανισμούς: 

 
 

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

7. 
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 

 

 
                                                                                                                                                                                   
 
 
 
                                                 
                                               
 
 



 
                                                                        
                             
 
 
 
                                                                                     
 

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  

i)   βραχυπρόθεσμοι: 

Με τις προωθούμενες διατάξεις σκοπείται η βελτίωση των 

παροχών των Μετοχικών Ταμείων του Στρατού και του 

Ναυτικού και των παροχών υγείας από το Νοσηλευτικό 

Ίδρυμα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), η 

αποκατάσταση αγκυλώσεων σε κρίσιμα ζητήματα 

σταδιοδρομικής φύσης και μεταθέσεων των στελεχών, 

καθώς και η αντιμετώπιση δυσχερειών του διοικητικού 

μηχανισμού λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων ως 

κρατικής οντότητας. 

Επιπλέον, επιδιώκεται η διεύρυνση των κατηγοριών του 

προσωπικού που κατατάσσεται στην Εθνοφυλακή, η 

παροχή κινήτρων για την κατάταξη και η επέκταση του 

εύρους των ανατιθέμενων αποστολών, με στόχο την άμεση 

ενίσχυση του θεσμού της Εθνοφυλακής σε προσωπικό και η 

πρόβλεψη αυστηρότερων κυρώσεων σε περίπτωση μη 

κατάταξης. 

ii)  μακροπρόθεσμοι: 

Με την ίδρυση των Ειδικών Λογαριασμών Πρόνοιας του 

Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας επιδιώκεται 

μακροπρόθεσμα η αποτελεσματική ενάσκηση 

αλληλοβοήθειας του προσωπικού, καθώς επίσης και των 

μελών των οικογενειών τους. 

Επιπλέον, μέσω της ενίσχυσης του θεσμού της 

Εθνοφυλακής διασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη 

εκπλήρωση της αποστολής της και κατ’ επέκταση η 

βελτίωση και προαγωγή της παρεχόμενης από τις Ένοπλες 

Δυνάμεις υπηρεσίας εθνικής άμυνας και ασφάλειας. 

        



9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7 

 
 Εθνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:  

Λόγω της ιδιάζουσας φύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαφίεται στην κρίση του επισπεύδοντος 
υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν θα ενσωματώνονται 
δείκτες στην Ανάλυση. 
 
 

                                                 
Α7   Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ 

(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/). 

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

Άρθρο Στόχος 

1 Καθορίζεται ο σκοπός του νόμου που συνίσταται στη βελτίωση της 

μέριμνας υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, στην επίλυση 

ζητημάτων που έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή της υφιστάμενης 

νομοθεσίας, λόγω ερμηνευτικών δυσχερειών και παρωχημένων 

ρυθμίσεων, στον εξορθολογισμό των στρατολογικών διατάξεων και στην 

αναβάθμιση του θεσμού της Εθνοφυλακής προκειμένου να καταστεί 

αποτελεσματικότερος και να συμβάλλει στην αμυντική θωράκιση της 

χώρας. 

2 Περιγράφεται το αντικείμενο του νόμου, το οποίο αφορά, μεταξύ άλλων, 

στη λήψη μέτρων μέριμνας για το προσωπικό, στη ρύθμιση οικονομικών 

και διοικητικών ζητημάτων των Μετοχικών Ταμείων, στην αξιοποίηση της 

ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, στη ρύθμιση ζητημάτων 

σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, στη  

ρύθμιση ζητημάτων στρατολογικής φύσης, στην επικαιροποίηση του 

νομικού πλαισίου για την Εθνοφυλακή, στην αντιμετώπιση ειδικότερων 

ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως η 

σύσταση Γραφείου Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, θέματα συνδικαλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, 

στρατιωτικών σχολών, καθώς επίσης και στη σύσταση 

νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την αντικατάσταση διατάξεων του 

Κώδικα Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων. 

3 Προβλέπεται η σύσταση του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας στον Στρατό 

Ξηράς. 

4 Περιγράφεται ο σκοπός  του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας στον Στρατό 

Ξηράς, που συνίσταται στην οργάνωση και ενάσκηση αλληλοβοήθειας 

στο εν ενεργεία προσωπικό του Στρατού Ξηράς και των Κοινών Σωμάτων, 

που είναι μέτοχοι του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, καθώς και στα μέλη 

των οικογενειών τους, όπως καθορίζονται αποκλειστικά στο π.δ. 

432/1983 (Α’ 162), το οποίο εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 

https://data.oecd.org/Greece.htm
http://www.statistics.gr/


154/1975 (Α’ 185). Η πρόνοια εξασφαλίζεται με τη χορήγηση 

βοηθήματος, για δαπάνες που δεν αναγνωρίζει το Δημόσιο, καθώς και 

με τη χορήγηση συμπληρωματικού βοηθήματος για δαπάνες που 

αναγνωρίζει το Δημόσιο και αφορούν ιδίως στην παροχή υγειονομικής 

περίθαλψης, στην κάλυψη εκτάκτων αναγκών και στην παροχή 

δικηγορικής αρωγής. 

5 Καθορίζονται τα όργανα διοίκησης του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας 

Στρατού Ξηράς. 

6 Προσδιορίζονται οι πόροι του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Στρατού 

Ξηράς. 

7 Καθιερώνεται η τήρηση αποθεματικού κεφαλαίου που σχηματίζεται από 

την κατ’ έτος παρακράτηση ποσοστού επί των καθαρών ετησίων εσόδων 

του λογαριασμού, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα αξιοποίησης μέρους ή 

του συνόλου του υφιστάμενου αποθεματικού προηγούμενου ή 

προηγούμενων ετών για την εκπλήρωση των σκοπών του Ειδικού 

Λογαριασμού Πρόνοιας Στρατού Ξηράς. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, 

επιδιώκεται η εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων ή 

των μελλοντικών πόρων σε σχέση με τον σχεδιασμό των παροχών που 

καλούνται να χρηματοδοτήσουν και σε συνδυασμό με τον μη 

κερδοσκοπικό χαρακτήρα, την κοινωνική αποστολή, το πληθυσμιακό 

πεδίο στο οποίο απευθύνεται, καθώς και τη δυσμενή οικονομική 

συγκυρία. 

8 Καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των οργάνων που 

ασκούν τη διοίκηση του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Στρατού Ξηράς.  

9 Συστήνεται Ειδικός Λογαριασμός Πρόνοιας στην Πολεμική Αεροπορία.  

10 Περιγράφεται ο σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας στην 

Πολεμική Αεροπορία, που αφορά στην οργάνωση και την ενάσκηση 

αλληλοβοήθειας στο εν ενεργεία προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, 

που είναι μέτοχοι του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, καθώς και στα 

μέλη των οικογενειών τους, όπως καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο 

στο π.δ. 432/1983 (Α’ 162), το οποίο εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 

154/1975 (Α’ 185),  με τη χορήγηση βοηθήματος, για δαπάνες που δεν 

αναγνωρίζει το Δημόσιο, καθώς και συμπληρωματικού βοηθήματος για 

δαπάνες που αναγνωρίζει το Δημόσιο και αφορούν στην παροχή 

υγειονομικής περίθαλψης, στην κάλυψη εκτάκτων αναγκών και στην 

παροχή δικηγορικής αρωγής. 

11 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, καθορίζονται τα όργανα διοίκησης του 

Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας στην Πολεμική Αεροπορία. 

12 Προσδιορίζονται οι πόροι του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας στην 

Πολεμική Αεροπορία. 

13 Καθιερώνεται η τήρηση αποθεματικού κεφαλαίου που σχηματίζεται από 

την κατ’ έτος παρακράτηση ποσοστού επί των καθαρών ετησίων εσόδων 

του λογαριασμού, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα αξιοποίησης μέρους ή 

του συνόλου του υφιστάμενου αποθεματικού προηγούμενου ή 

προηγούμενων ετών για την εκπλήρωση των σκοπών του Ειδικού 



Λογαριασμού Πρόνοιας στην Πολεμική Αεροπορία. Με την 

αξιολογούμενη ρύθμιση, επιδιώκεται η εξασφάλιση της 

αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων ή των μελλοντικών πόρων σε 

σχέση με τον σχεδιασμό των παροχών που καλούνται να 

χρηματοδοτήσουν και σε συνδυασμό με τον μη κερδοσκοπικό 

χαρακτήρα, την  κοινωνική αποστολή, το πληθυσμιακό πεδίο στο οποίο 

απευθύνεται, καθώς επίσης και τη δυσμενή οικονομική συγκυρία. 

14 Καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των οργάνων που 

ασκούν τη διοίκηση του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας στην Πολεμική 

Αεροπορία.  

15 Αντικαθίσταται το άρθρο 2 του α.ν. 1137/1946 (Α’ 113) προκειμένου να 

συμπεριληφθούν στους δικαιούμενους νοσηλείας στο Νοσηλευτικό 

Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), με υποχρέωση 

καταβολής μηνιαίας εισφοράς, οι εν ενεργεία υπαξιωματικοί του 

Στρατού Ξηράς, των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, της 

Ελληνικής Αστυνομίας και της τέως Χωροφυλακής, αν τυγχάνουν μέτοχοι 

του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, και το μόνιμο προσωπικό του 

Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., εφόσον καταβάλλουν μηνιαία εισφορά υπέρ αυτού. Επίσης, 

αποσαφηνίζεται το καθεστώς που ισχύει για τα μέλη της οικογένειας των 

προσώπων που δικαιούνται νοσηλεία. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα 

στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. να εγκρίνει τη νοσηλεία λοιπών 

προσώπων. Η εν λόγω  αρμοδιότητα μπορεί να μεταβιβαστεί  από το 

Διοικητικό Συμβούλιο στον Γενικό Διευθυντή και, σε περίπτωση 

απουσίας ή κωλύματος αυτού, στον Υποδιευθυντή. 

16 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντικαθίσταται το άρθρο 10 του α.ν. 

1137/1946 (A’ 113) προκειμένου να καθορισθεί ρητά η υποχρέωση 

καταβολής μηνιαίας εισφοράς των αναφερομένων στις περ. (α), (β) και 

(γ) της παρ. 2 του άρθρου 2, καθώς και το ύψος αυτής.  

17 Αντικαθίσταται το άρθρο 14 του α.ν. 1137/1946 (Α’ 113), ώστε να 

αποσαφηνισθεί ο τρόπος υπολογισμού της δαπάνης της υγειονομικής 

περίθαλψης στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. των εν ενεργεία στελεχών του Στρατού Ξηράς 

και των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και των 

στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, 

σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κρατικό τιμολόγιο.  

18 Επιλύεται η εκκρεμότητα της μισθολογικής αποκατάστασης των 

πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που υπάγονται 

στην παρ. 23 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 (Α΄ 256). Συγκεκριμένα, 

αναγνωρίζεται το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την κλήση 

τους προς κατάταξη ή την κύρωση των πινάκων επιτυχίας μέχρι την 

κατάταξη ή τον διορισμό τους αντίστοιχα, ως χρόνος που προσμετράται 

για τη μισθολογική τους εξέλιξη, σε συνέχεια της αντίστοιχης ρύθμισης 

της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3075/2002 (Α΄ 297), η οποία και έχει 

αναγνωρίσει τον ως άνω χρόνο για τα ίδια πρόσωπα ως συντάξιμο χρόνο 

από το Δημόσιο. 



19 Παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και 

Οικονομικών να καθορίζουν, με απόφασή τους, ως ανώτατο όριο ημερών 

αποζημίωσης εκτός έδρας, που μπορεί να καταβληθεί στο προσωπικό 

κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών Οπλικών Συστημάτων και Πυρομαχικών – 

Ναρκαλιευτών για τη συμμετοχή τους σε αποστολές εξουδετέρωσης 

εκρηκτικών μηχανισμών, τις διακόσιες (200) ημέρες κατ’ έτος.  

20 Τροποποιείται το άρθρο 19 του ν.4361/2016 (Α΄ 10) και εξαιρούνται οι 

πολιτικοί υπάλληλοι του Στρατού Ξηράς από τη χρήση των στρατιωτικών 

λεσχών ως μέλη τους. Παρόλα αυτά οι ανωτέρω εξακολουθούν να έχουν 

δικαίωμα εισόδου στις στρατιωτικές λέσχες χωρίς την καταβολή 

συνδρομής. 

21 Καταργείται η υποχρέωση καταβολής συνδρομής στις Στρατιωτικές 

Λέσχες του Στρατού Ξηράς και στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων 

Δυνάμεων από τους εν αποστρατεία στρατιωτικούς. 

22 Κατοχυρώνεται, σε εναρμόνιση με την αρχή της ισότητας και το 

συνταγματικό δικαίωμα στην υγεία, για τα στελέχη των Ενόπλων 

Δυνάμεων και τις οικογένειές τους, η παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης 

συνταγών φαρμακευτικής κάλυψης από φαρμακεία που είναι 

συμβεβλημένα με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Συνεπώς, καθίσταται δυνατή η άμεση φαρμακευτική 

κάλυψη σε όλη την ελληνική επικράτεια εξασφαλίζοντας την πρόσβαση 

στην υγεία.  

23 Στο άρθρο 24 του ν.δ. 1400/1973 (Α’ 114), αντικαθίστανται οι παρ. 1 και 

6 και προστίθενται παρ. 7 και 8, οι οποίες είχαν καταργηθεί με το άρθρο 

2 του ν. 4609/2019 (Α’ 67) με αποτέλεσμα να επανακαθορίζονται οι 

διαδικασίες που ακολουθούνται μετά από τη λήξη της πρώτης μακράς 

αναρρωτικής άδειας. Συγκεκριμένα, επαναφέρεται η αποκλειστική 

αρμοδιότητα των Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων για 

τον έλεγχο της υγειονομικής κατάστασης των στελεχών και για την κρίση 

τους ως ικανών να υπαχθούν στις ειδικές καταστάσεις των άρθρων 14 

έως 16 του ν.δ. 1400/1973. 

24 Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 25 του ν.δ. 1400/1973 (Α’ 114) και 

επανακαθορίζονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται μετά από τη λήξη 

της δεύτερης ή τρίτης μακράς αναρρωτικής άδειας. Με τον τρόπο αυτό 

αποφεύγεται ο πρόσθετος διοικητικός φόρτος που έχει δημιουργηθεί με 

το ισχύον πλαίσιο, απλουστεύεται η ακολουθητέα διαδικασία μετά από 

τη λήξη της δεύτερης ή τρίτης μακράς αναρρωτικής άδειας, 

εξοικονομούνται πόροι από άσκοπες μετακινήσεις του προσωπικού αλλά 

και διευκολύνονται τα ίδια τα στελέχη. 

25 Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.δ. 1400/1973 (Α’ 114) και 

προβλέπεται η διαγραφή των αξιωματικών, των Ανθυπασπιστών και των 

μονίμων υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων από την ενεργό 

υπηρεσία να διενεργείται την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από 

τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της αποστρατείας τους και 

της σχετικής διοικητικής πράξης απομάκρυνσής τους. Η αξιολογούμενη 



ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη, ώστε η έναρξη συνταξιοδότησης του 

προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αποστρατεύεται για 

οποιοδήποτε λόγο να λαμβάνει χώρα την ημέρα κατά την οποία 

διαγράφηκε.  

26 Τροποποιείται η παρ. 6 του άρθρου 66 του ν.δ. 1400/1973 (Α’ 114) και 

σκοπείται η ομοιόμορφη εφαρμογή της διάταξης από τα Γενικά Επιτελεία 

των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ανάκληση στην ενέργεια της συγκεκριμένης κατηγορίας αποστράτων δεν 

εξυπηρετεί υπηρεσιακές ανάγκες, αλλά εντάσσεται στο ευρύτερο 

πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 

Συγκεκριμένα, στην παρ. 4 του άρθρου 66 του ν.δ. 1400/1973 

καθορίζεται η διαδικασία ανάκλησης στην ενέργεια μόνιμων από την 

εφεδρεία αξιωματικών. Ακολούθως, στην παρ. 6 προβλέπεται η 

ανάκληση στην ενεργό υπηρεσία μόνιμων από την εφεδρεία 

αξιωματικών για λόγους υγείας, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και 

εγγραφής στα στελέχη της εφεδρείας. Η ανάκληση ενεργείται με 

απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν πρότασης του Αρχηγού 

του οικείου Γενικού Επιτελείου, ύστερα από γνωμάτευση της αρμόδιας 

κατά Κλάδο Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής. Ωστόσο, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι στον νόμο δεν ορίζεται αν οι ανακαλούμενοι στην ενέργεια 

για λόγους υγείας δικαιούνται την απόληψη μισθού, παρατηρήθηκαν 

στην πράξη διαφοροποιήσεις στη διοικητική πρακτική μεταξύ των 

Γενικών Επιτελείων. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι ισχύει και γι’ αυτούς η 

περ. γ΄ του άρθρου 1 του ν.δ. 154/1975 (Α΄ 185), δυνάμει της οποίας οι 

ανακαλούμενοι στην ενέργεια εντάσσονται στους δικαιούχους 

υγειονομικής περίθαλψης ως εν ενεργεία μόνιμοι από την εφεδρεία 

στρατιωτικοί. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλογικά και για τους εν 

αποστρατεία ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς των Ενόπλων 

Δυνάμεων, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2984/2002 (Α΄ 15). 

Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ρητά ότι το Δημόσιο δεν 

υποχρεούται πλέον στην καταβολή μισθού, δεδομένου ότι η ανάκληση 

στην ενέργεια είναι ευεργετική, και ότι αφορά αποκλειστικά στην παροχή 

υγειονομικής περίθαλψης με τους όρους που την απολαύουν και οι εν 

ενεργεία αξιωματικοί και δεν αντιστοιχεί στην παροχή ορισμένης 

εργασίας. Επιπλέον, με  την προτεινόμενη διάταξη δεν επηρεάζεται το 

συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα και οι συντάξιμες αποδοχές τους. 

27 Εφαρμόζεται ενιαία, από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοηθείας 

(ΕΛΟΑ) των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, η αναγνώριση της 

προϋπηρεσίας των Εθελοντών Μακράς Θητείας από την κατάταξή τους 

μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 2936/2001 (Α’ 166), ως μετοχική σχέση με 

τους οικείους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοηθείας. Με την 

αξιολογούμενη ρύθμιση, η αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας των  

Εθελοντών Μακράς Θητείας ενεργείται αυτεπάγγελτα κατά τη διάρκεια 

της εν ενεργεία υπηρεσίας τους, με παρακράτηση της επιπλέον 

εισφοράς, ενώ υπολειπόμενες εισφορές παρακρατούνται από το 



δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα.  Επίσης, για λόγους χρηστής διοίκησης, 

στην παρ. 2 κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει πρόνοια ειδικά για όσους  

Εθελοντές Μακράς Θητείας έχει λήξει η μετοχική τους σχέση με τον 

οικείο Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας και η διαδικασία 

αναγνώρισης του επίμαχου χρόνου υπηρεσίας δεν είχε εκκινήσει κατά 

την ενεργό υπηρεσία τους, ώστε ο χρόνος αυτός να αναγνωρισθεί 

αυτεπάγγελτα με παρακράτηση του συνόλου των αναλογουσών 

κρατήσεων από το δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα, μόνο εφόσον δεν 

έχουν ακόμα λάβει το εφάπαξ βοήθημα ή επιστροφή των παγίων 

εισφορών τους. 

28 Αντικαθίσταται το άρθρο 79 του π.δ. 21/31.10.1932 (Α’ 387) και 

αναπροσαρμόζεται το βοήθημα λόγω θανάτου που καταβάλλεται στις 

χηρεύουσες οικογένειες των εν αποστρατεία μετόχων του Μετοχικού 

Ταμείου Ναυτικού για την αντιμετώπιση εξόδων πένθους και 

επανακαθορίζονται οι δικαιούχοι αυτού, προκειμένου να 

εξορθολογισθεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Το ποσό αυτό δεν έχει 

τον χαρακτήρα κάλυψης των εξόδων κηδείας, αλλά οικονομικής 

ενίσχυσης της χηρεύουσας οικογένειας του εν αποστρατεία μετόχου 

κατά το πρώτο διάστημα του πένθους. Εάν, ωστόσο,  δεν υφίστανται 

σύζυγος ή τέκνα του θανόντος, το βοήθημα καταβάλλεται σε όποιον 

επωμίσθηκε τα έξοδα κηδείας, εφόσον υποβάλει σχετική αίτηση εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από τον θάνατο του εν 

αποστρατεία μετόχου. 

29 Προστίθεται άρθρο 23Α στο π.δ. της 10ης Μαΐου/20ής Ιουλίου 1926 (Α’ 
241), με σκοπό την εναρμόνιση των καταστατικών διατάξεων του 
Μετοχικού Ταμείου Στρατού, που αφορούν στα μερίσματα των μετόχων 
του Ταμείου που εξέρχονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις, με τις διατάξεις 
του νέου μισθολογίου. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ 
(άρθρα 123-127) του Μέρους ΣΤ’ του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) 
επανακαθορίζεται από την 1η.1.2017 το ειδικό μισθολόγιο των στελεχών 
των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα στελέχη διακρίνονται σε μισθολογικές 
κατηγορίες ανάλογα με την προέλευσή τους και κατατάσσονται και 
εξελίσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με τον βαθμό που 
φέρουν και τα έτη υπηρεσίας τους. Για  κάθε μισθολογικό κλιμάκιο 
καθορίζεται ποσό βασικού μισθού, το οποίο ενσωματώνει το μέχρι 
πρότινος προβλεπόμενο επίδομα χρόνου υπηρεσίας, το οποίο και 
καταργείται, καθώς και μέρος των λοιπών, επίσης καταργούμενων, 
επιδομάτων. Επομένως, μετά τη θέση σε ισχύ του νέου μισθολογίου 
κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου 
ως προς τη βάση υπολογισμού των καθοριζόμενων μεριδίων των 
δικαιούχων που εξέρχονται του στρατεύματος από την 1η.1.2017 και 
εντεύθεν, που είναι ο βασικός μισθός του μισθολογικού κλιμακίου της 
κατηγορίας με τον οποίο μισθοδοτούνται από την 1η.1.2017 τα στελέχη 
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Σημειώνεται ότι ο 
επανακαθορισμός των μερισμάτων δεν θα έχει εφαρμογή στους 
μερισματούχους που έχουν ήδη δικαιωθεί μερίσματος με βάση τις 
προϊσχύουσες διατάξεις. Συγκεκριμένα, τα νέα μερίδια καταλαμβάνουν: 



α) τους αρχικούς δικαιούχους, με ημερομηνία απόδοσης μερίσματος από 
την 1η.1.2017 και εντεύθεν, 

β) τις ορφανικές οικογένειες, λόγω θανάτου του αρχικού δικαιούχου 
στην ενέργεια από την 1η.1.2017, 

γ) τους μερισματούχους στους οποίους απονέμεται ή επαναπονέμεται 
μέρισμα από την 1η.1.2017. 

Τα νέα μερίδια δεν καταλαμβάνουν: 

α) τις ορφανικές οικογένειες των οποίων ο αρχικός δικαιούχος είχε 
δικαιωθεί μερίσματος με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις, 

β) τους μερισματούχους στους οποίους επαναχορηγείται μέρισμα 
κατόπιν αναστολής και οι οποίοι είχαν δικαιωθεί αρχικά μερίσματος πριν 
την 1η.1.2017. 

30 Προστίθεται παρ. 2Α στο άρθρο 1 του ν. 1106/1980 (Α’ 301) και 

εναρμονίζονται οι καταστατικές διατάξεις του Μετοχικού Ταμείου 

Στρατού, που αφορούν στα μερίσματα των μετόχων του Ταμείου που 

εξέρχονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις, με τις διατάξεις του ν. 4472/2017 

(Α’ 74). Με την παρ. 1 αυξάνεται ο αριθμός των μεριδίων στους  

διατελέσαντες Αρχηγούς Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Γενικού 

Επιτελείου Στρατού και Ελληνικής Αστυνομίας, στους Γενικούς 

Επιθεωρητές Στρατού και Διοικητές Στρατιάς και στους αντίστοιχους της 

Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και στους μερισματούχους οι οποίοι 

αποστρατεύθηκαν, κατά την αρχική αποστρατεία με διοικητικό βαθμό 

αυτόν του Αντιστράτηγου, Υποστράτηγου ή Ταξιάρχου, που εξήλθαν της 

ενεργού υπηρεσίας πριν την 1η.1.2017, προκειμένου να λαμβάνουν τον 

ίδιο αριθμό μεριδίων με τις αντίστοιχες περιπτώσεις δικαιούχων που 

κατέστησαν μερισματούχοι μετά την 1η.1.2017. Με την παρ. 2 

προβλέπεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις με τις οποίες το 

ύψος του μερίσματος εξαρτάται από τις διατάξεις κανονισμού και 

καταβολής της σύνταξης για τις ορφανικές οικογένειες. Τέλος, με την 

παρ. 3 διασφαλίζεται ότι δεν θα καταβληθεί μικρότερο μέρισμα, καθώς 

και Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας σε σχέση με 

αυτό που καταβάλλεται σύμφωνα με τις προϊσχύσασες διατάξεις.  

31 Προστίθεται παρ. 3 στο άρθρο 1 του α.ν. 559/1937 (Α’ 84) προκειμένου 

να επέλθει εναρμόνιση με την αντίστοιχη του Μετοχικού Ταμείου 

Ναυτικού και του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας ως προς τη χορήγηση 

εκτάκτου βοηθήματος, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Με τον τρόπο 

αυτό, διασφαλίζεται η ισότιμη αντιμετώπιση των μερισματούχων του 

Μετοχικού Ταμείου Στρατού με αυτούς του Μετοχικού Ταμείου 

Ναυτικού και του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας. 

32 Αντικαθίσταται το άρθρο 15 του ν.δ. 398/1974 (Α’ 116) με σκοπό τον 

επανακαθορισμό των δικαιούχων του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος 

που καταβάλλεται, σε περίπτωση θανάτου μετόχου, από τους Ειδικούς 

Λογαριασμούς Αλληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, 

ανάλογα με το αν άφησε εν ζωή σύζυγο ή τέκνα (παρ. 2-3) ή όχι (παρ. 4-



5). Αποκαθίσταται έτσι η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας 

και της απαγόρευσης των διακρίσεων με βάση το φύλο. 

33 Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 3 ν. 354/1976 (Α’ 148) και 

επανακαθορίζονται οι δικαιούχοι της εφάπαξ χρηματικής αρωγής που 

καταβάλλεται, σε περίπτωση θανάτου μετόχου, από τον Ειδικό 

Λογαριασμό Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών (ΕΛΧΑΟΣ) 

και συνακόλουθα αποκαθίσταται η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή 

της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων με βάση το φύλο.  

34 Προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παρ. 10 του άρθρου 1 του ν.δ. 

4198/1961 (Α’ 168) και προβλέπεται ότι η καταβολή  μερίσματος από το 

Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων δεν αποκλείει τη μετέπειτα 

καταβολή μερίσματος από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού εξαιτίας 

στρατιωτικής σύνταξης λόγω ανικανότητας για παθήσεις που προήλθαν 

εξαιτίας της υπηρεσίας. Η ανωτέρω ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη για 

τη μέριμνα μιας ευαίσθητης κατηγορίας μερισματούχων του Μετοχικού 

Ταμείου Στρατού που, κατόπιν προσφοράς τους στις Ένοπλες Δυνάμεις 

και στο κοινωνικό σύνολο, δικαιώθηκαν ή θα δικαιωθούν σύνταξης για 

λόγους υγείας λόγω πάθησης που προήλθε εξαιτίας της υπηρεσίας, 

αποστρατεύτηκαν δηλαδή λόγω ανικανότητας που προκλήθηκε κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους και όχι λόγω οικειοθελούς αποχώρησης 

τους από την ενεργό υπηρεσία.  

35 Καταργούνται οι μειώσεις που επιβάλλονται, σύμφωνα με την υποπαρ. 

Β.3 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), στα 

μερίσματα και στην οικονομική ενίσχυση που καταβάλλουν στους 

μερισματούχους τους τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και 

Αεροπορίας και οι οικείοι Ειδικοί Κλάδοι. Σημειώνεται ότι με τις διατάξεις 

του ν. 4093/2012 επιβλήθηκαν από την 1η.1.2013 κλιμακωτές μειώσεις 

στα ποσά των μηνιαίων συντάξεων ή στο άθροισμα των μηνιαίων 

συντάξεων και μερισμάτων άνω των χιλίων (1.000) ευρώ από 

οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία. Οι διατάξεις αυτές 

κρίθηκαν στη συνέχεια αντισυνταγματικές με τις υπ’ αρ. 2287-2288/2015 

αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). 

Εντούτοις, τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και οι 

οικείοι Ειδικοί Κλάδοι εξακολουθούν να επιβάλλουν τις υπόψη μειώσεις 

στα μερίσματα και στην οικονομική ενίσχυση που καταβάλλουν.  Με την 

αξιολογούμενη ρύθμιση, ενισχύεται η θέση των στρατιωτικών 

συνταξιούχων, σε αναγνώριση της ιδιαίτερης βαρύτητας της συμβολής 

τους. 

36 Εναρμονίζεται το ποσό που καταβάλλουν οι μέτοχοι και μερισματούχοι 

του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, που αμείβονται βάσει του ν. 4472/2017 

(Α’ 74),  λόγω τέλεσης γάμου, με το αντίστοιχο ποσό που κατέβαλαν 

μέτοχοι και μερισματούχοι πριν από την 1η.1.2017. Συγκεκριμένα, με το 

άρθρο 124 του ν. 4472/2017 διπλασιάστηκαν οι βασικοί μισθοί των 

μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και ως εκ τούτου 

διπλασιάστηκε και το ύψος του χρηματικού ποσού που υποχρεούνται να 



καταβάλλουν οι μέτοχοι και μερισματούχοι που τέλεσαν γάμο πριν από 

την 23η.7.2002. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, επιτυγχάνεται η ισότιμη 

μεταχείριση των ανωτέρω κατηγοριών μετόχων και μερισματούχων του 

Μετοχικού Ταμείου Στρατού. 

37 Τροποποιείται η περ. ε΄ του άρθρου 55 του π.δ. 21/31.10.1932 (Α΄387). 

Συγκεκριμένα, τα τέλη γάμου που προβλέπονται ως πόρος του 

Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού αντικαθίστανται από την κράτηση λόγω 

εγγραφής γάμου των μετόχων και μερισματούχων, βάσει της κατηγορίας 

μισθολογικής τους κατάταξης, προκειμένου να εναρμονιστούν οι 

καταστατικές διατάξεις του Ταμείου με τις διατάξεις του νέου 

μισθολογίου [ν. 4472/2017 (Α’ 74)].   

38 Προστίθεται άρθρο 55Α στο π.δ. 21/31.10.1932 (Α’ 387) που καθορίζει τη 

διαδικασία και τις προϋποθέσεις διενέργειας της κράτησης λόγω 

εγγραφής γάμου. 

39 Επαναπροσδιορίζεται η κράτηση του άρθρου 7 του ν. 994/1949 (Α’ 136) 

επί των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, που αποσκοπούσε 

στην ανέγερση ναυτικού νοσοκομείου, κατόπιν σύναψης δανείου, 

προκειμένου πλέον να καλύπτει ανάγκες σε υποδομές και εξοπλισμό των 

νοσοκομείων του Πολεμικού Ναυτικού και ανεξάρτητα από την 

προϋπόθεση σύναψης δανείου. 

40 Επαναφέρεται σε ισχύ η νομοθετική υποχρέωση των Μετοχικών Ταμείων 

Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας να εκπονούν τακτικά αναλογιστική 

μελέτη βιωσιμότητας. Η υποχρέωση εκπόνησης αναλογιστικών μελετών 

από τα Μετοχικά Ταμεία θεσπίστηκε αρχικά με την  υποπερ. Ε΄ της περ. 

3 της υποπαρ. ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α΄ του 

ν. 4254/2014 (Α΄ 85), καταργήθηκε, όμως, στη συνέχεια, με την παρ. 2 

του άρθρου 47 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85). 

41 Αναμορφώνεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού 

Ταμείου Στρατού, το οποίο αποτελείται από εν ενεργεία και εν 

αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής 

Αστυνομίας, καθώς και έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ βαθμού Α΄ του 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ώστε να επιτυγχάνεται η 

αναλογικότερη εκπροσώπηση των ασφαλισμένων του Ταμείου.  

42 Αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν.δ. 398/1974 (Α’ 116) και 

καλύπτεται το νομικό κενό ως προς τον τρόπο υπολογισμού του 

εντοκισμού των προκαταβολών του εφάπαξ βοηθήματος από τους 

Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοήθειας. Η υφιστάμενη ρύθμιση 

προβλέπει για τις καταθέσεις διαθεσίμων κεφαλαίων ν.π.δ.δ. επιτόκιο 

ίσο με αυτό της Τράπεζας της Ελλάδος. Ωστόσο, με το άρθρο τρίτο του ν. 

2216/1994 (Α΄ 83) είχε παύσει ο εντοκισμός των διαθεσίμων των ν.π.δ.δ. 

στην Τράπεζα της Ελλάδος, με συνέπεια έκτοτε να υφίσταται νομικό κενό 

ως προς τον τρόπο υπολογισμού του εντοκισμού των προκαταβολών του 

εφάπαξ βοηθήματος από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοήθειας. 

Δεδομένου ότι η χορήγηση προκαταβολής εφάπαξ βοηθήματος στους 

δικαιούχους μειώνει το ύψος των μεριδίων των Ειδικών Λογαριασμών 



Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας στο κοινό κεφάλαιο 

της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38) και συνεπώς την 

απόδοση από τη διαχείρισή τους από την Τράπεζα της Ελλάδος, με την 

παρούσα ρύθμιση προβλέπεται ότι το επιτόκιο της προκαταβολής 

ορίζεται ανά εξάμηνο και ισούται με το ποσοστό της απόδοσης των 

διαθεσίμων του κοινού κεφαλαίου, τα οποία τηρούνται στην Τράπεζα της 

Ελλάδος, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 και 

το άρθρο 69Α του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).  

Με τον καθορισμό του επιτοκίου επί της προκαταβολής του εφάπαξ 

βοηθήματος από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοήθειας 

επιτυγχάνεται η αύξηση των εσόδων τους και εξασφαλίζεται η ενιαία 

εφαρμογή της νομοθεσίας και για τους τρεις κλάδους των Ενόπλων 

Δυνάμεων. 

43 Προστίθεται άρθρο 36Α στο ν.δ. 721/1970 (Α’ 251) με το οποίο 

ρυθμίζονται ζητήματα των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) 

για προμήθειες υλικών μέσω στρατιωτικών πωλήσεων εξωτερικού (FMS), 

με στόχο τη θεραπεία μακροχρόνιων εκκρεμοτήτων και την εξάλειψη των 

κινδύνων που ελλοχεύουν από τη διαδοχή υπολόγων, την επί μακρόν 

τήρηση δικαιολογητικών, ενίοτε πλέον της δεκαετίας, αλλά και την 

άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας απόδοσης. Έως σήμερα δεν 

υφίσταται θεσμικό πλαίσιο καθορισμού των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών ειδικά για τον έλεγχο των ΧΕΠ, η δε αναλογική 

εφαρμογή των υφιστάμενων θεσμικών κειμένων για τον έλεγχο των 

δαπανών για προμήθειες του δημοσίου, αμυντικού χαρακτήρα και μη, 

κατά την κρίση των οργάνων ελέγχου, αφενός δεν εξασφαλίζει ενιαία και 

ομοιόμορφη εφαρμογή, αφετέρου, οδηγεί σε συσσώρευση μεγάλου 

αριθμού ατακτοποίητων ΧΕΠ επί σειρά ετών. Επειδή η συγκέντρωση 

δικαιολογητικών ολοκληρώνεται μετά από παρέλευση πολλών ετών, 

κρίνεται σκόπιμος ο καθορισμός των δικαιολογητικών προσαρμοσμένων 

στην ιδιαιτερότητα της διαδικασίας FMS. Λαμβανομένου υπόψη ότι στις 

ως άνω περιπτώσεις η διαδικασία πληρωμών ακολουθείται νομίμως και 

συνεπώς από τους υπολόγους, ενώ η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε 

δόλο ή αμέλεια των ιδίων, κρίνεται σκόπιμη η νομοθετική πρόβλεψη 

δυνατότητας νόμιμης απόδοσης λογαριασμού για τα ατακτοποίητα ΧΕΠ 

που εκκρεμούν σήμερα, καθώς και θεώρησης ως νόμιμων των ΧΕΠ που 

έχουν ήδη αποδοθεί. 

44 Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 33 του ν.δ. 1044/1971 (Α’ 245) και 

αυξάνεται το διανεμόμενο ποσό από την εισφορά του ένα τοις εκατό 

(1%) επί της σύνταξης και των επιδομάτων που καταβάλλονται στους 

ανάπηρους και στα θύματα πολέμου, από είκοσι τοις εκατό (20%) σε 

τριάντα τοις εκατό (30%) υπέρ της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας 

Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος (ΕΓΣΑΘΠΕ) και αντίστοιχα 

μειώνεται το ποσοστό που κατανέμεται στα σωματεία και στις ενώσεις 

αναπήρων και θυμάτων πολέμου από ογδόντα τοις εκατό (80%) σε 

εβδομήντα τοις εκατό (70%). Για την ανωτέρω ρύθμιση λήφθηκε υπόψη 



ο αριθμός των σωματείων και ενώσεων, ο οποίος βαίνει μειούμενος 

λόγω μείωσης του αριθμού των μελών τους. Επιπρόσθετα, θεσπίζεται 

μαθηματικός τύπος για τον επιμερισμό του ποσοστού που κατανέμεται 

στα σωματεία και στις ενώσεις αναπήρων και θυμάτων πολέμου, με 

κύριο γνώμονα τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών αυτών και όχι των 

εισφορών των μελών. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση διασφαλίζεται η 

βιωσιμότητα της Συνομοσπονδίας για το μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις 

διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες αυτής. 

45 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση  τροποποιείται το άρθρο 11 του ν. 

4407/2016 (Α’ 134). Συγκεκριμένα, στην παρ. 2 προστίθεται η 

δυνατότητα εκμίσθωσης ακινήτων από την Υπηρεσία Αξιοποίησης της 

Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.) με 

συνδυασμό των δύο ήδη υφιστάμενων επιλογών, ήτοι της χρηματικής και 

άλλης αντιπαροχής αποτιμητής σε χρήμα. Επιπρόσθετα, ορίζεται ότι η 

αναπροσαρμογή του μισθώματος δεν θα γίνεται μία φορά κάθε 

πενταετία, αλλά κατ’ έτος, με την ετήσια αναπροσαρμογή να προστίθεται 

στο ήδη από το προηγούμενο μισθωτικό έτος αναπροσαρμοσθέν 

μίσθωμα. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη οικονομική 

απόδοση των συμβάσεων μίσθωσης που συνάπτονται με βάση τον ν. 

4407/2016 υπέρ των Ενόπλων Δυνάμεων και των στελεχών τους. Με την 

τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 11 μειώνεται το κατώτατο όριο του 

ετήσιου ανταλλάγματος από πέντε τοις εκατό (5%) σε τρία τοις εκατό 

(3%) της αντικειμενικής αξίας και καθορίζεται ρητά η αρμοδιότητα των 

Δ.Ο.Υ. για τον προσδιορισμό ή τη θεώρηση των αντικειμενικών αξιών των 

ακινήτων, τα οποία εκμισθώνονται βάσει των διατάξεων του ν. 

4407/2016. Ο προσδιορισμός της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου 

αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο για τον προσδιορισμό της μισθωτικής 

αξίας αυτού και για τη διεξαγωγή του δημόσιου πλειοδοτικού 

διαγωνισμού. Προκειμένου ο διαγωνισμός να φέρει εχέγγυα αξιοπιστίας, 

είναι αναγκαίος ο προσδιορισμός της αντικειμενικής αξίας από την 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή η θεώρηση των φύλλων υπολογισμού της 

αντικειμενικής αξίας από αυτή. Στην παρ. 11 του άρθρου 11, 

αντικαθίσταται η εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους δώδεκα (12) μηνιαίων 

μισθωμάτων, την οποία έχει υποχρέωση να καταθέσει ο πλειοδότης 

μισθωτής πριν από την υπογραφή της σύμβασης, με εγγύηση ύψους 

τριών (3) μηνιαίων μισθωμάτων για σύμβαση μίσθωσης διάρκειας μέχρι 

και δεκαπέντε (15) ετών και εγγύηση ύψους έξι (6) μηνιαίων μισθωμάτων 

για σύμβαση μίσθωσης διάρκειας άνω των δεκαέξι (16) ετών. Επιπλέον, 

αποσαφηνίζονται οι αρμοδιότητες του οικείου Ταμείου και της 

ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. για την κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής και για την 

κλήση του επόμενου πλειοδότη, σε περίπτωση είτε μη προσέλευσης του 

πλειοδότη μισθωτή για υπογραφή της σύμβασης είτε μη προσκόμισης 

από αυτόν της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης κατά την 

υπογραφή της σύμβασης. Με την παρ. 15 ρυθμίζεται το χρονικό 

διάστημα για την έναρξη των διαδικασιών σύναψης της σύμβασης 



μεταξύ του πλειοδότη μισθωτή και του ιδιοκτήτη του ακινήτου, θέτοντας 

προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης 

του Συμβουλίου Άμυνας  (Σ.ΑΜ.), προκειμένου να μην καθυστερούν οι 

διαδικασίες σύναψης της σύμβασης με τον πλειοδότη. 

46 Τροποποιούνται οι περ. β΄ και γ΄ του άρθρου 13 του ν. 4407/2016 (Α’ 

134), προκειμένου η συμφωνηθείσα ετήσια αντιπαροχή αποτιμώμενη σε 

χρήμα να μην υπολείπεται του τρία τοις εκατό (3%) της αξίας του 

ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 

παρ. 4 του άρθρου 11 του ίδιου νόμου και η σχετική συμφωνία να 

εγκρίνεται από το Σ.ΑΜ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) 

ημερών από τη λήψη της εισήγησης της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.. 

47 Τροποποιούνται οι παρ. 4 και 6 του άρθρου 13 του ν. 1848/1989 (Α΄ 112) 

και αίρεται η αντίφαση που προέκυψε με τον ν. 4609/2019 (Α’ 67). 

Συγκεκριμένα,  σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ορίζεται ως 

καταληκτικός βαθμός των εθελοντών μακράς θητείας αυτός του 

Υπολοχαγού χωρίς, ωστόσο, παράλληλη τροποποίηση του αντίστοιχου 

αποστρατευτικού βαθμού, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί 

ανακολουθία καθώς ο καταληκτικός βαθμός των  εθελοντών μακράς 

θητείας  συμπίπτει με τον αποστρατευτικό. Με την αξιολογούμενη 

ρύθμιση, ως καταληκτικός βαθμός για τους εθελοντές μακράς θητείας 

ορίζεται αυτός του Υπολοχαγού και ως αποστρατευτικός αυτός του 

Λοχαγού. 

48 Αντικαθίσταται το άρθρο 26 του ν. 1911/1990 (Α΄ 166) και καθορίζεται η 

διαδικασία ένταξης αξιωματικών νοσηλευτικής που αποκτούν πτυχίο 

ιατρικής, οδοντιατρικής, κτηνιατρικής και φαρμακευτικής σχολής και 

τμημάτων ψυχολογίας στην αντίστοιχη γενική ειδικότητα των 

αξιωματικών του υγειονομικού σώματος. Επίσης, τίθενται συγκεκριμένα 

κριτήρια κατόπιν απόφασης του οικείου ανώτατου Συμβουλίου, με την 

οποία καθορίζονται οι κενές οργανικές θέσεις και ειδικότητες που 

δύνανται να καλυφθούν με μετάταξη βάσει των υφιστάμενων 

υπηρεσιακών αναγκών. Τα ανωτέρω κριτήρια εξειδικεύονται με 

απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται μετά από 

εισήγηση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου. 

49 Τροποποιείται το άρθρο 12 του ν. 3648/2008 (Α’ 38) και θεσπίζεται το 

απαραίτητο νομικό πλαίσιο για την προαγωγή αξιωματικών και 

ανθυπασπιστών πολεμικής διαθεσιμότητας που καταλαμβάνουν μία (1) 

από τις τρεις (3) πρώτες θέσεις σε ατομικό ή ομαδικό ολυμπιακό 

αγώνισμα αθλητών με αναπηρία, κατά τη διάρκεια παγκόσμιων 

στρατιωτικών αγώνων, με στόχο την αναγνώριση των διακρίσεων και της 

ατομικής προόδου τους. 

50 Προστίθεται παρ. 8 στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 3883/2010 (Α’ 167) με 

την οποία καθίσταται δυνατή η συμπλήρωση του προβλεπόμενου 

χρόνου διοίκησης - ειδικής υπηρεσίας πριν να συμπληρωθεί πλήρως ο 

τελευταίος μήνας υπηρεσίας στις θέσεις αυτές, προς διευκόλυνση των 

στελεχών. Σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 3883/2010, ως ελάχιστος 



χρόνος διοίκησης Μονάδας καθορίζονται τα δύο (2) συνεχόμενα έτη, εκ 

των οποίων ένα (1) τουλάχιστον αφορά στον βαθμό του 

Αντισυνταγματάρχη. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση καθίσταται δυνατή 

η παράδοση - παραλαβή των διοικήσεων των Μονάδων των  Ενόπλων 

Δυνάμεων εντός του εικοστού τετάρτου μήνα άσκησης των καθηκόντων 

των διοικητών. 

51 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 26 του ν. 

3883/2010 (A’ 167). Ειδικότερα, στην παρ. 1, που αφορά στις προαγωγές 

των αξιωματικών, προβλέπεται πλέον η έκδοση προεδρικού διατάγματος 

για τη διενέργεια προαγωγών κατά τις διατάξεις του ν. 3883/2010. Με 

την εν λόγω ρύθμιση, επιτυγχάνεται η άρση των ασαφειών που 

δημιουργούνται κατά την εφαρμογή του νόμου και προβλέπεται πλέον 

ρητώς ότι σε κάθε περίπτωση απονομής βαθμού σε αξιωματικό 

απαιτείται η έκδοση προεδρικού διατάγματος, μετά από πρόταση  του 

Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Με την τροποποίηση της παρ. 8 επιμηκύνεται  

από δύο (2) σε τέσσερα (4) έτη ο μέγιστος δυνατός χρόνος παραμονής 

των αξιωματικών στον βαθμό του Ταξιάρχου, πριν την προαγωγή τους. Η 

ρύθμιση αυτή συμβάλλει στην καλύτερη επιχειρησιακή αξιοποίηση 

ανώτατων αξιωματικών που διαθέτουν υψηλή εμπειρία, αυξημένα 

προσόντα και καλύπτουν θέσεις υψηλής ευθύνης. Με την προσθήκη περ. 

η΄ στην παρ. 14 περί της κρίσης ως μη διατηρητέων  εναρμονίζονται οι 

διατάξεις περί κρίσεων των αξιωματικών. 

52 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η κατ’ έτος κρίση των 

αξιωματικών που τίθενται εκτός οργανικών θέσεων, με δυνατές κρίσεις 

«διατηρητέος» ή «μη διατηρητέος», ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα 

απομάκρυνσης από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων στελεχών που δεν 

προσφέρουν ικανοποιητικές υπηρεσίες. Επιπλέον, καθορίζονται τα είδη 

των κρίσεων «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» ή 

«αποστρατευτέοι» για τους αξιωματικούς που τίθενται εκτός οργανικών 

θέσεων και κρίνονται κατά το έτος συμπλήρωσης τριάντα πέντε (35) ετών 

πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Επισημαίνεται ότι ήδη με το 

άρθρο 69 του ν. 4915/2022 (Α΄ 63) επήλθε τροποποίηση του άρθρου 25 

του ν. 3883/2010 και προστέθηκε η δυνατότητα οι αξιωματικοί που 

έχουν τεθεί εκτός οργανικών θέσεων να λαμβάνουν την κρίση 

«διατηρητέος» και «μη διατηρητέος». 

53 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του 

άρθρου 37 του ν. 4494/2017 (Α΄ 165), ώστε να υπαχθούν σε αυτό και οι 

αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές 

Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και συμπλήρωσαν εικοσιπέντε (25) έτη 

πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι την 31η.12.2018, δηλαδή οι 

καταταγέντες στις Ένοπλες Δυνάμεις τα έτη 1991, 1992 και 1993. 

Επιπλέον, καθορίζεται ότι οι ανωτέρω αξιωματικοί δεν απαιτείται να 

συμπληρώσουν, προκειμένου να προαχθούν, το προσόν του χρόνου 

διοίκησης – ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 6 του ν. 2439/1996 (Α’ 219). 

Σημειώνεται ότι οι καταταγέντες το έτος 1993 συμπεριλαμβάνονται στη 



διάταξη, διότι τον Μάιο του 1993 εισήχθησαν με ειδικές εξετάσεις στις 

παραγωγικές σχολές στελέχη, τα οποία εξομοιώθηκαν σταδιοδρομικά με 

τους καταταγέντες το έτος 1992. Επομένως, εάν δεν συμπεριληφθούν οι 

καταταγέντες το έτος 1993, θα επέλθει διατάραξη της επετηρίδας. 

54 Θεσπίζεται ρύθμιση για τους αξιωματικούς εξ απονομής - ολυμπιονίκες 

αθλητές του Στρατού Ξηράς, καθώς διαπιστώθηκε ότι αυτοί φέρουν 

κατώτερο βαθμό σε σχέση με τους αντίστοιχους αξιωματικούς των άλλων 

Κλάδων των  Ενόπλων Δυνάμεων, παρόλο που κατετάγησαν το ίδιο έτος 

με αυτούς. Η υφιστάμενη διαφοροποίηση οφείλεται σε παλαιότερες 

προβλέψεις της νομοθεσίας σχετικές με την υποχρέωσή τους να 

συμπληρώσουν τα τυπικά προσόντα του χρόνου διοίκησης και φοίτησης 

στα υποχρεωτικά σχολεία. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται 

ότι οι προαγωγές δεν θα είναι αναδρομικές, δεν θα ξεπερνούν τον βαθμό 

που φέρουν οι αντίστοιχοι αξιωματικοί των άλλων Κλάδων των Ενόπλων 

Δυνάμεων, ενώ προβλέπεται υποχρεωτικός χρόνος παραμονής ενός (1) 

έτους σε κάθε βαθμό. 

55 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 12 του ν. 

3421/2005 (Α’ 302) και καθορίζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για 

την εξέταση των αιτημάτων μεταφοράς στρατευσίμων από έναν Κλάδο 

των Ενόπλων Δυνάμεων σε άλλον. Συγκεκριμένα, θα υποβάλλονται προς 

εξέταση μόνο τα αιτήματα των στρατευσίμων, για τους οποίους έχουν 

δημιουργηθεί λόγοι υποχρέωσης για κατάταξη και έχουν κατατεθεί μέχρι 

την πρώτη του προηγούμενου μήνα πριν από τον μήνα που 

υποχρεούνται να καταταχθούν. Για τους στρατευσίμους που δεν 

κατατάσσονται με την προσδιοριζόμενη Εκπαιδευτική Σειρά 

Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) του Κλάδου στον οποίο μεταφέρονται, η 

απόφαση μεταφοράς θεωρείται άκυρη. Παρέχεται με τον τρόπο αυτό, 

στην αρμόδια Διεύθυνση, ΓΕΕΘΑ/Β4, ο απαραίτητος χρόνος για την 

ενδελεχή εξέταση των αιτημάτων των στρατευσίμων. Παράλληλα 

επιτυγχάνεται η έγκαιρη ενημέρωση τόσο των Κλάδων των Ενόπλων 

Δυνάμεων όσο και των στρατευσίμων για τον προγραμματισμό της 

κατάταξης. Επιπλέον, προστίθεται και η περίπτωση της επιτυχούς 

αποφοίτησης από τα ειδικά τμήματα των Ακαδημιών Εμπορικού 

Ναυτικού για την αυτεπάγγελτη μεταφορά στο Πολεμικό Ναυτικό.  

56 Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3421/2005 (Α’ 302) και 

ορίζεται ότι αν ο δικαιούχος απαλλαγής από τη στράτευση, ως 

μεγαλύτερος γιός γονέων που έχουν αποβιώσει, ο οποίος έχει ένα άγαμο 

και ανήλικο ή άγαμο και ανίκανο για κάθε εργασία αδελφό ή αδελφή, 

είναι ανίκανος για κάθε εργασία, το δικαίωμα απαλλαγής μεταβιβάζεται 

στον αμέσως επόμενο ικανό για εργασία αδελφό.  

57 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 19 του ν. 

3421/2005 (Α’ 302). Ειδικότερα, με την παρ. 3 προστίθεται ένας 

ανώτατος αξιωματικός του Κοινού Νομικού Σώματος των Ενόπλων 

Δυνάμεων ως μέλος στην επιτροπή που εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής 

Άμυνας για τη χορήγηση αναβολής κατάταξης σε κατόχους διδακτορικού 



διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες. Με 

την αξιολογούμενη ρύθμιση, ο αριθμός των μελών της επιτροπής 

αυξάνεται από τρία (3) σε τέσσερα (4), ώστε να επιτυγχάνεται η 

διατύπωση γνώμης από περισσότερα μέλη που φέρουν τη στρατιωτική 

ιδιότητα ενόψει και της φύσης του εξεταζόμενου αντικειμένου που 

σχετίζεται με τη στρατολογική κατάσταση των στρατευσίμων που 

ενδιαφέρονται να λάβουν την εν λόγω αναβολή κατάταξης. Επιπλέον, με 

την παρ. 5 καθορίζεται ο τρόπος αντικατάστασης των τακτικών ή 

αναπληρωματικών μελών της επιτροπής που εξετάζει τη συνδρομή των 

προϋποθέσεων αναγνώρισης των ενδιαφερόμενων ως διαπρεπόντων 

επιστημόνων, ανάλογα με την ιδιότητα του μέλους, στρατιωτικού ή μη. 

58 Τροποποιείται το άρθρο 21 του ν. 3421/2005 (Α’ 302) και θεσπίζεται η 

δυνατότητα χορήγησης αναβολής  κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις των 

στρατευσίμων, οι οποίοι κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται για 

κατάταξη είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου ή αντίστοιχης ισότιμης 

σχολής και επιθυμούν τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου 

θαλάσσιας υπηρεσίας για τη λήψη του κατά περίπτωση επαγγελματικού 

διπλώματος του εμπορικού ναυτικού, μέχρι τη συμπλήρωση του 

εικοστού πέμπτου (25ου) έτους της ηλικίας τους. 

Η εν λόγω ρύθμιση προτείνεται καθόσον η ισχύουσα διάταξη αποκλείει 

από το πεδίο εφαρμογής τους απόφοιτους επαγγελματικών λυκείων 

τομέα ναυτιλιακών επαγγελμάτων, καθώς προϋπόθεση υπαγωγής είναι 

η συνεχής ναυτολόγηση των ενδιαφερομένων, ενώ σύμφωνα με το π.δ. 

141/2014 (Α΄ 232), η εν λόγω κατηγορία, για να αποκτήσει δίπλωμα 

Εμπορικού Ναυτικού, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς, τόσο την 

προβλεπόμενη θαλάσσια υπηρεσία, που δεν είναι συνεχής, όσο και τη 

φοίτηση στα ειδικά τμήματα εκπαίδευσης της Δημόσιας Σχολής 

Εμπορικού Ναυτικού (θεωρητική εκπαίδευση). 

59 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 31 

του ν. 3421/2005 (Α’ 302) και καθιερώνεται κατά κανόνα η κλήση των 

στρατευσίμων  για κατάταξη με τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων και 

δικτυακών υποδομών και μόνο κατ’ εξαίρεση με την αποστολή 

σημειωμάτων κατάταξης στις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές. Με τον τρόπο 

αυτό, εκμηδενίζεται το κόστος κλήσης χιλιάδων στρατευσίμων για 

κατάταξη σε κάθε Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), 

ενώ συγχρόνως οι Ένοπλες Δυνάμεις συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό 

και στην ψηφιοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και στην 

αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.  

60  Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 37 του ν. 

3421/2005 (Α’ 302). Ειδικότερα, επιμηκύνεται από πέντε (5) σε δέκα (10) 

εργάσιμες ημέρες η προθεσμία εντός της οποίας δύνανται να 

παρουσιαστούν ενώπιον των επιτροπών και συμβουλίων της παρ. 1 του 

άρθρου 37 του ν. 3421/2005 για εξέταση της σωματικής τους ικανότητας 

οι έφεδροι, οι ανυπότακτοι και οι οπλίτες που αδυνατούν να καταταγούν 

για λόγους υγείας. Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται η 



αποσυμφόρηση των αρμοδίων οργάνων και συνεπακόλουθα η καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πολιτών που καλούνται για κατάταξη. 

61 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντικαθίστανται οι παρ. 6 και 7 του 

άρθρου 49 του ν. 3421/2005 (Α’ 302). Συγκεκριμένα, θεσπίζεται η 

υποχρέωση εγγραφής των εφέδρων στις μηχανογραφικές εφαρμογές 

εφεδρείας και παραλαβής των στρατιωτικών εγγράφων, καθώς και η 

δυνατότητα επιβολής χρηματικού προστίμου σε περίπτωση μη τήρησης 

των εφεδρικών τους υποχρεώσεων. H εν λόγω ρύθμιση καλείται να 

αντιμετωπίσει το γεγονός ότι με το ισχύον άρθρο 49 του ν. 3421/2005 δεν 

προβλέπεται καμία κύρωση για τους εφέδρους οι οποίοι δεν 

συμμορφώνονται με την εκπλήρωση των εφεδρικών τους υποχρεώσεων 

και ειδικότερα με την υποχρέωση παραλαβής στρατιωτικών εγγράφων, 

εξαιτίας της κατάργησης του άρθρου 458 ΠΚ. 

62 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 62 

του ν. 3421/2005 (A’ 302) και επανακαθορίζεται η σύνθεση της επιτροπής 

εξέτασης των αιτημάτων των αντιρρησιών συνείδησης, προκειμένου να 

αποτελείται από δύο (2) καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

της Περιφέρειας Αττικής με ειδικότητα στη φιλοσοφία ή στις κοινωνικές 

– πολιτικές επιστήμες ή στην ψυχολογία ή στη νομική αντί για τρεις (3) 

που μετέχουν σήμερα, έναν (1) σύμβουλο ή πάρεδρο του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους και δύο (2) ανώτερους αξιωματικούς αντί ενός 

(1) που μετέχει σήμερα, έναν (1) του Κοινού Νομικού Σώματος και έναν 

(1) του Υγειονομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων. Με την 

προτεινόμενη ρύθμιση, η επιτροπή επανέρχεται στη σύνθεση που είχε 

πριν από την τροποποίηση της με την παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 

4609/2019 και εξασφαλίζεται η διατύπωση γνώμης από περισσότερα 

μέλη που φέρουν τη στρατιωτική ιδιότητα ενόψει και της φύσης του 

εξεταζόμενου αντικειμένου που σχετίζεται με τη στρατολογική 

κατάσταση των στρατευσίμων που ενδιαφέρονται να αναγνωριστούν ως 

αντιρρησίες συνείδησης.   

63 Προβλέπονται η συγκρότηση, ο σκοπός και η οργάνωση της 

Εθνοφυλακής, καθώς και η αποστολή της στο πλαίσιο λειτουργίας των 

Ενόπλων Δυνάμεων. Ειδικότερα, προσδιορίζεται η οργάνωση της 

Εθνοφυλακής σε ενεργές και επιστρατευόμενες μονάδες. Ενεργές 

μονάδες είναι αυτές που αναπτύσσονται και στελεχώνονται κατά την 

περίοδο  ειρήνης  και επιστρατευόμενες είναι αυτές που αναπτύσσονται 

το πρώτον σε περίοδο επιστράτευσης. Επιπρόσθετα, καθορίζεται το 

εύρος των αποστολών που δύνανται να ανατεθούν στην Εθνοφυλακή.  

64 Καθορίζονται ο τρόπος στελέχωσης της Εθνοφυλακής και ρυθμίζονται, 

μεταξύ άλλων, οι προϋποθέσεις ένταξης και ανάληψης διατεταγμένης 

υπηρεσίας, ο χρόνος υπηρεσίας,  ο τόπος διαμονής του προσωπικού της 

Εθνοφυλακής που επιλέγεται για κατάταξη και η εκπαίδευση του εν λόγω 

προσωπικού. Ειδικότερα, διευρύνεται η δυνατότητα περαιτέρω 

στελέχωσης των Μονάδων Εθνοφυλακής από κατάλληλους εφέδρους ή 

πρώην εφέδρους και αναβαθμίζεται η ποιότητα του προσωπικού, ενώ 



ταυτόχρονα λαμβάνεται υπόψη η εντοπιότητα, που αποτελεί ουσιώδη 

επιχειρησιακό παράγοντα για την Εθνοφυλακή, δεδομένου ότι οι κύριες 

αποστολές τους διεξάγονται εγγύς των τόπων κατοικίας των 

Εθνοφυλάκων. Το στοιχείο αυτό ελαχιστοποιεί τους επιχειρησιακούς 

χρόνους ανταπόκρισης των Μονάδων Εθνοφυλακής και κατ’ επέκταση 

αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχούς εκπλήρωσης των αποστολών τους. 

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα εθελοντικής στράτευσης στις 

Μονάδες Εθνοφυλακής και γυναικείου προσωπικού που ανήκει στην 

εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται εφικτή 

η περαιτέρω ενίσχυση με προσωπικό των κατά τόπους Μονάδων 

Εθνοφυλακής και η ανάδειξη του ρόλου του συνόλου του τοπικού 

πληθυσμού στην άμυνα της χώρας. Παράλληλα, διασφαλίζεται η 

υγειονομική καταλληλότητα των Εθνοφυλάκων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις που ισχύουν για τη σωματική ικανότητα των στρατευσίμων 

[π.δ. 11/2014 (Α΄ 17)], ώστε να ανταποκρίνονται επαρκώς στις αυξημένες 

απαιτήσεις του στρατιωτικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Τέλος,  

θεσπίζεται η δυνατότητα εθελοντικής συμμετοχής των Εθνοφυλάκων σε 

δραστηριότητες και εκπαιδεύσεις οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας, 

ώστε να λαμβάνουν μέρος σε πιο σύνθετες ασκήσεις με σκοπό την 

επαύξηση της επιχειρησιακής τους ικανότητας και κατ’ επέκταση των 

Μονάδων τους. 

65 Αποσαφηνίζεται η έννοια της διατεταγμένης υπηρεσίας για τους 

Εθνοφύλακες. Ειδικότερα, η εν λόγω έννοια εναρμονίζεται με τα 

ισχύοντα για όλους τους στρατιωτικούς, στο πλαίσιο των ανατιθέμενων 

αποστολών, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται πλέον και η συμμετοχή στην 

εκπαίδευση. Με τη ρύθμιση αυτή, καλύπτονται επαρκώς οι 

Εθνοφύλακες, αλλά και η Υπηρεσία, σε περιπτώσεις ατυχημάτων κατά 

την κίνηση από και προς τα στρατόπεδα ή κατά την υπηρεσία. 

66 Καθορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των Εθνοφυλάκων. 

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η χορήγηση των απαιτούμενων ειδών 

ιματισμού και υπόδησης για τη συμμετοχή των Εθνοφυλάκων στις 

δραστηριότητες των Μονάδων Εθνοφυλακής. Διευκρινίζεται, ωστόσο, 

ότι οι Εθνοφύλακες δεν δικαιούνται από το Δημόσιο αποδοχές και 

διατροφή. Τέλος, καθορίζονται λεπτομερώς οι υποχρεώσεις και ευθύνες 

των Εθνοφυλάκων έναντι του Δημοσίου για την ασφάλεια και πληρότητα 

των ανωτέρω υλικών ενώ ενδεχόμενη ζημία καταλογίζεται σε βάρος τους 

με τη διαδικασία που προβλέπεται για το λοιπό στρατιωτικό προσωπικό. 

67 Καθορίζονται τα δικαιώματα των Εθνοφυλάκων αναφορικά με το 

υπηρεσιακό καθεστώς, την υγειονομική περίθαλψη, την ασφάλιση, τη 

συνταξιοδότηση, την αποζημίωση, τις τιμητικές διακρίσεις και τις 

προαγωγές τους.  



68 Προβλέπονται οι κυρώσεις και η διαδικασία επιβολής τους, αναφορικά 

με τη μη παρουσίαση των εφέδρων για κατάταξη στην Εθνοφυλακή και 

των Εθνοφυλάκων για την ανάληψη διατεταγμένης υπηρεσίας, πλην της 

εκπαίδευσης. Επιπλέον, καθορίζεται η διαδικασία εκτίμησης λόγων 

ανωτέρας βίας και ανυπέρβλητων κωλυμάτων σε περίπτωση μη 

κατάταξης εντός της ορισμένης προθεσμίας. 

69 Ρυθμίζονται τα ζητήματα σχετικά με τη συμμετοχή του πολιτικού 

προσωπικού στην εκπαίδευση των Μονάδων Εθνοφυλακής. Επιπλέον, 

προβλέπεται ότι σε περίπτωση θανάτου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 

υπηρεσιακού καθήκοντος, συγγενείς του αποβιώσαντος διορίζονται στον 

αντίστοιχο κλάδο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σύμφωνα με το άρθρο 

19 του ν. 1911/1990 (Α’ 166). 

70 Προβλέπεται η σύσταση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας οργανωτικής 

μονάδας, επιπέδου αυτοτελούς Γραφείου, με αρμοδιότητα την εκτέλεση 

του δυσχερούς και εξειδικευμένου έργου του υπεύθυνου προστασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (DPO). Με τον τρόπο αυτό, το 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συμμορφώνεται με τα καθοριζόμενα στα 

άρθρα 38 και 39 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679  του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της  επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία 

των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και στα άρθρα 6, 7 και 8 του 

ν. 4624/2019 (Α΄ 137) και διασφαλίζεται η σύννομη επεξεργασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

71 Τροποποιείται το άρθρο 30Γ του ν. 1264/1982 (Α’ 79), που ρυθμίζει τα 

συνδικαλιστικά ζητήματα των εν ενεργεία στρατιωτικών των Ενόπλων 

Δυνάμεων. Ειδικότερα, προστίθενται τα άρθρα 2 και 17  του ν. 1264/1982 

(Α’ 79) στις διατάξεις που δεν εφαρμόζονται, σχετικά με την εγγραφή στο 

Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων 

(ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.) και τις συνδικαλιστικές άδειες, οι οποίες πλέον 

καθορίζονται ειδικά για τους στρατιωτικούς που ανήκουν στη διοίκηση 

των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Επιπλέον, προβλέπεται ότι τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών 

οργανώσεων δύνανται να μετατίθενται εντός της φρουράς στην οποία 

υπηρετούν. Περαιτέρω,  διευρύνεται ο κύκλος των προσώπων στα οποία 

μπορούν να απευθύνονται οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές 

οργανώσεις με την προσθήκη και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 

Εθνικής Άμυνας. Τέλος, αίρεται η αντίφαση που προέκυψε κατά την 

ψήφιση του ν. 4609/2019 (Α’ 67), η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη 

συνύπαρξη στην έννομη τάξη διατάξεων αντίθετου περιεχομένου που 

σχετίζονται με τις παρ. 17 και 18 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 και τη 

συμμετοχή εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων στα κατά 

Κλάδο Συμβούλια Μεταθέσεων, στα Διοικητικά Συμβούλια των 



Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και στους 

αντίστοιχους Ειδικούς Λογαριασμούς.  

72 Τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 21 του ν.δ. 562/1970 (Α΄ 127) και 

παρέχεται η δυνατότητα και στα αδέλφια, εκτός από τα τέκνα, των 

θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων που είναι μαθητές στη 

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), να κατανέμονται ή να 

επανακατανέμονται στον Κλάδο που υπηρέτησε ο θανών γονέας ή 

αδελφός/ή τους. 

73 Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1032/1971 (Α΄ 232) και 

παρέχεται η δυνατότητα στα τέκνα και στα αδέλφια των θανόντων 

στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι μαθητές στη Σχολή 

Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), να κατανέμονται ή να 

επανακατανέμονται στον Κλάδο που υπηρέτησε ο θανών γονέας ή 

αδελφός/ή τους. 

74 Καθορίζεται ανώτατο όριο ηλικίας για την πρόσληψη ωρομίσθιου 

διδακτικού προσωπικού στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων  

(ΣΣΑΣ), στη  Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), στις Ανώτερες 

Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), στα Κέντρα Εκπαίδευσης (ΚΕ) 

και στις λοιπές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων. Η θέσπιση ειδικής 

διάταξης για το ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό των ανωτέρω Σχολών 

και Κέντρων Εκπαίδευσης είναι αναγκαία διότι το άρθρο 66 του π.δ. 

410/1988 (Α΄ 488) αποτελεί κωδικοποίηση του άρθρου 13 του ν. 

1735/1987 (Α΄ 195), το οποίο, όμως, καταργήθηκε στη συνέχεια με το 

άρθρο 31 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50). Έκτοτε, το συγκεκριμένο θέμα 

παραμένει αρρύθμιστο, με αποτέλεσμα κατά την προκήρυξη των 

σχετικών θέσεων να προκύπτουν ζητήματα αναφορικά με το ανώτατο 

ηλικιακό όριο. Επιπλέον, η εν λόγω ρύθμιση κρίνεται σκόπιμη για την 

ύπαρξη ομοιογένειας ως προς την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος 

από όλες τις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, πλην των Ανώτατων 

Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), τα οποία, σύμφωνα με 

τον ν. 3187/2003 (Α΄ 233), έχουν μόνιμο διδακτικό ερευνητικό 

προσωπικό. 

75 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντικαθίσταται το άρθρο 7 του ν.δ. 

132/1969 (Α΄ 35). Ειδικότερα, επανακαθορίζονται τα προσόντα για την 

πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Πολεμικού Μουσείου, 

προκειμένου να στελεχώνεται, πλέον, από μόνιμο εξ εφέδρων ανώτατο 

ή ανώτερο αξιωματικό, καθόσον το προσωπικό του Πολεμικού Μουσείου 

αποτελείται κατά κύριο λόγο από στρατιωτικούς και ως εκ τούτου, η 

διοίκηση και ο έλεγχός του πρέπει να ανατίθενται σε αξιωματικό. 

Επιπλέον, προσδιορίζονται με σαφήνεια, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον 

ν. 3528/2007 (Α΄ 26), οι κλάδοι προέλευσης, η ειδικότητα και ο βαθμός 

των υπαλλήλων για την πλήρωση της θέσης του Συντηρητή – Καλλιτέχνη 

και συστήνεται θέση Νομικού Συμβούλου για την παροχή νομικής 

υποστήριξης στο Πολεμικό Μουσείο, η οποία στελεχώνεται από 

αξιωματικό του Κοινού Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων. 



 

Δ.  Έκθεση γενικών συνεπειών  

 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  

Περαιτέρω, επανακαθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα για την 

πλήρωση των θέσεων των Εφόρων, του προϊσταμένου του Τμήματος 

Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς επίσης και του Διαχειριστή Χρηματικού 

και του βοηθού του. Ειδικότερα, ορίζεται ότι ως Έφοροι τοποθετούνται 

ανώτεροι αξιωματικοί των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, ως 

προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών ανώτερος 

αξιωματικός Οικονομικού των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και ως 

Διαχειριστής Χρηματικού και βοηθός αυτού κατώτεροι αξιωματικοί 

Οικονομικού των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Τέλος, καταργούνται 

οι θέσεις των γραμματέων, του δακτυλογράφου, των κλητήρων και των 

καθαριστριών, καθόσον δεν εξυπηρετούν πλέον τις ανάγκες του 

Πολεμικού Μουσείου. 

76 Τροποποιείται το άρθρο 25 του ν. 4609/2019 (Α’ 67) και μετονομάζονται 

οι Σχολές Πολέμου του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής 

Αεροπορίας. Ειδικότερα, η Ναυτική Σχολή Πολέμου (ΝΣΠ), όπως 

μετονομάστηκε η πρώην Σχολή Διοίκησης και Επιτελών του Πολεμικού 

Ναυτικού με το άρθρο 25 του ν. 4609/2019, μετονομάζεται εκ νέου σε 

Σχολή Πολέμου Πολεμικού Ναυτικού (ΣΠΠΝ). Ομοίως, η Αεροπορική 

Σχολή Πολέμου (ΑΣΠ), όπως μετονομάστηκε η πρώην Σχολή Διοίκησης 

και Επιτελών της Πολεμικής Αεροπορίας με το ίδιο ως άνω άρθρο, 

μετονομάζεται εκ νέου σε Σχολή Πολέμου Πολεμικής Αεροπορίας 

(ΣΠΠΑ). Η ως άνω τροποποίηση αποσκοπεί στην ομοιόμορφη ονομασία 

των Σχολών Πολέμου και των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων  

μέσω της εναρμόνισης της ονομασίας της Ναυτικής Σχολής Πολέμου και 

της  Αεροπορικής Σχολής Πολέμου με τη Σχολή Πολέμου του Στρατού 

Ξηράς. 

77 Παρέχεται εξουσιοδότηση προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Εθνικής 

Άμυνας και Δικαιοσύνης για τη σύσταση επιτροπής για την 

αντικατάσταση διατάξεων του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων 

Δυνάμεων. Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι αναγκαία, προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η εναρμόνιση της νομοθεσίας του Δικαστικού Σώματος 

των Ενόπλων Δυνάμεων με το Σύνταγμα, όπως αυτό ισχύει μετά την 

πρόσφατη αναθεώρησή του. 

78 Τίθενται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του νόμου. 

79 Περιλαμβάνονται οι μεταβατικές διατάξεις του σχεδίου νόμου που 

ρυθμίζουν τα θέματα που προκύπτουν από τη μεταβολή της νομοθεσίας. 

80 Καθορίζονται οι καταργούμενες διατάξεις από την έναρξη ισχύος του 

νόμου. 

81 Καθορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος του νόμου. 



 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΦΕΛΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων  ×         

Μείωση δαπανών  ×         

Εξοικονόμηση 
χρόνου ×          

Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητα 
 ×        

Άλλο           

ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωση 
παρεχόμενων 

υπηρεσιών 
× 

 ×     

Δίκαιη μεταχείριση 
πολιτών ×   ×      

Αυξημένη αξιοπιστία 
/ διαφάνεια θεσμών  ×   ×      

Βελτιωμένη 
διαχείριση κινδύνων 

          

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Η αξιολογούμενη ρύθμιση περιλαμβάνει επιμέρους ευνοϊκές διατάξεις που αφορούν στη μέριμνα των εν 

ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών και των πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ιδιαίτερα, 

με τη σύσταση των Ειδικών Λογαριασμών Πρόνοιας στον Στρατό Ξηράς και στην Πολεμική Αεροπορία, δίνεται 

η δυνατότητα κάλυψης υγειονομικών ή άλλων έκτακτων αναγκών του εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού 

των ως άνω Κλάδων, καθώς και των μελών των οικογενειών τους. Επιπρόσθετα, ο εκσυγχρονισμός του νομικού 

πλαισίου που διέπει τα Μετοχικά Ταμεία του Στρατού και του Ναυτικού θα βελτιώσει τη λειτουργία τους και θα 

ωφελήσει οικονομικά τις κατηγορίες προσώπων στις οποίες αφορά. Οι διατάξεις για τον επανακαθορισμό του 

επιτοκίου των προκαταβολών του εφάπαξ βοηθήματος και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των 

Ενόπλων Δυνάμεων αναμένεται να προσπορίσουν οικονομικό όφελος για την Υπηρεσία. Επιπρόσθετα, οι 

διατάξεις που αφορούν στη σταδιοδρομία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, συμβάλλουν στη μισθολογική και 

βαθμολογική αποκατάσταση συγκεκριμένων κατηγοριών στελεχών. Επιπλέον, η απλούστευση της διαδικασίας 

υγειονομικής εξέτασης μετά από τη λήξη μακράς αναρρωτικής άδειας συνεπάγεται μείωση των απαιτούμενων 

μετακινήσεων, με συνέπεια τη μείωση της δαπάνης αποζημίωσης κίνησης για την Υπηρεσία και τον περιορισμό 

των διοικητικών διαδικασιών, ο οποίος αποτιμάται και σε περιορισμό του κόστους. Ομοίως, οι στρατολογικές 

ρυθμίσεις εκμηδενίζουν το κόστος κλήσης χιλιάδων στρατευσίμων για κατάταξη σε κάθε ΕΣΣΟ, συμβάλλοντας 

στον εκσυγχρονισμό και στην ψηφιοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και στην αποτελεσματικότερη 

εξυπηρέτηση των πολιτών. Τέλος, το όφελος από τις ρυθμίσεις σχετικά με την Εθνοφυλακή συνίσταται στην 



ουσιαστική συνδρομή των Μονάδων Εθνοφυλακής στις Ένοπλες Δυνάμεις για την εκπλήρωση της αποστολής 

τους, καθώς και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ιδίως δε των διαμενόντων στις 

παραμεθόριες περιοχές. 

 

 

 

 

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός / 
προετοιμασία  ×         

Υποδομή / 
εξοπλισμός 

          

Προσλήψεις / 
κινητικότητα 

          

Ενημέρωση 
εκπαίδευση 

εμπλεκομένων 
×         

Άλλο           

ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
& ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΤΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 
λειτουργία 
διαχείρισης 

          

Διαχείριση 
αλλαγών κατά 
την εκτέλεση 

          

Κόστος 
συμμετοχής 

στη νέα 
ρύθμιση 

×        

Άλλο          

 
 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 

Οι διατάξεις των Ειδικών Λογαριασμών στον Στρατό Ξηράς και την Πολεμική Αεροπορία αναμένεται να 

επιφέρουν πρόσθετο διοικητικό κόστος στα οικεία Μετοχικά Ταμεία και οικονομικό κόστος στα δικαιούμενα 

στελέχη μέσω των σχετικών εισφορών και κρατήσεων. Η διεύρυνση των δικαιούχων νοσηλείας στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. 

αναμένεται να αυξήσει τον φόρτο εργασίας του νοσοκομείου. Από τις διατάξεις που αφορούν σε προαγωγές 

στελεχών ή σε παραμονή για επιπλέον έτη στην ενεργό υπηρεσία, θα προκύψει διοικητικός φόρτος για τις 



αρμόδιες υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων. Αναφορικά με το κόστος των ρυθμίσεων που αφορούν στην 

Εθνοφυλακή, θα απαιτηθεί η ενημέρωση και η εκπαίδευση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών των Ενόπλων 

Δυνάμεων για την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων με σκοπό την άμεση και απρόσκοπτη κατάταξη 

των καλούμενων στην Εθνοφυλακή και την εκπαίδευση των Εθνοφυλάκων για την ορθή εκπλήρωση της 

αποστολής τους. Επιπλέον, θα απαιτηθεί η καταβολή αποζημίωσης για κάθε ημέρα υπηρεσίας των 

Εθνοφυλάκων με την οποία θα επιφορτιστούν οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Ακολούθως, η μη παρουσίαση των εφέδρων για κατάταξη στην Εθνοφυλακή και των Εθνοφυλάκων για την 

ανάληψη διατεταγμένης υπηρεσίας, πλην εκπαίδευσης, συνεπάγεται την κήρυξή τους ως ανυπότακτων και 

την επιβολή των προβλεπόμενων από τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα κυρώσεων. Η κήρυξή τους ως 

ανυπότακτων θα απασχολήσει διοικητικά τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων και της 

στρατιωτικής δικαιοσύνης. Τέλος, αναμένεται να προκληθεί διοικητικό κόστος για τη στελέχωση του Γραφείου 

Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.  

 

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 
εντοπισμός 

κινδύνου 
          

Διαπίστωση 
συνεπειών 

κινδύνων στους 
στόχους 

         

Σχεδιασμός 
αποτροπής / 

αντιστάθμισης 
κινδύνων 

          

Άλλο           

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 
εφαρμογή 

          

Ανάδειξη καλών 
πρακτικών κατά 
την υλοποίηση 
της ρύθμισης 

          

Συνεχής 
αξιολόγηση 
διαδικασιών 
διαχείρισης 

κινδύνων 

         

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 



Δεν διαφαίνονται, γενικά, αβέβαιες παράμετροι που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αποτελεσματική 

εφαρμογή των διατάξεων της αξιολογούμενης ρύθμισης και την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων.  

 

21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική 

επισύναψη).  

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης 

και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 

  

 

Στ.  Έκθεση νομιμότητας  

 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

 Η προτεινόμενη ρύθμιση σχετίζεται με τα άρθρα 4, 9Α, 21, 23, 96 του Συντάγματος.  

25. Ενωσιακό δίκαιο  

 
      
      

Πρωτογενές ενωσιακό 
δίκαιο 
(συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) 

Δεν υφίσταται. 

 
      
 
 
 
 
      

Κανονισμός 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 

2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 

της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 

Δεδομένων). 

 
      
      

Οδηγία 

Δεν υφίσταται. 

      
 
      

Απόφαση 

Δεν υφίσταται. 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών  



      
             
                

Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

Δεν υφίσταται. 

 
      

Διεθνείς συμβάσεις 

Δεν υφίσταται. 

 

 

 

 

27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και 

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ανώτατο ή άλλο 
εθνικό 
δικαστήριο  
(αναφέρατε) 

ΣτΕ 2287/2015: Σε περιπτώσεις εξαιρετικά δυσμενών 

δημοσιονομικών συνθηκών, και εφόσον προκύπτει 

αιτιολογημένα ότι το κράτος αδυνατεί να παράσχει επαρκή 

χρηματοδότηση στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και ότι 

δεν υφίσταται δυνατότητα διασφάλισης της βιωσιμότητας 

αυτών με άλλα μέσα, δεν αποκλείεται, κατά την παρ. του 

άρθρου 22 παρ. 5 του Συντάγματος, η επέμβαση του 

νομοθέτη για τη μείωση και των απονεμηθεισών ακόμη 

συντάξεων, εφεξής. Η δυνατότητα περικοπής δεν είναι 

απεριόριστη, αλλά οριοθετείται από την παρ. 4 του άρθρου 

25 και την παρ. 5 του άρθρου 4 του Συντάγματος και την αρχή 

της αναλογικότητας, ενώ πρέπει να διασφαλίζεται η 

χορήγηση στο συνταξιούχο παροχών τέτοιων που να του 

επιτρέπουν να διαβιώνει με αξιοπρέπεια. Για την περικοπή 

απαιτείται να προηγηθεί ειδική, εμπεριστατωμένη και 

επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη, εκτός εάν συντρέχει 

άμεση απειλή κατάρρευσης της οικονομίας της χώρας και τα 

συγκεκριμένα μέτρα λαμβάνονται κατεπειγόντως για την 

αποτροπή του κινδύνου. 

ΣτΕ 2288/2015: Οι περικοπές που θεσπίστηκαν με τις 

μεταγενέστερες διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 του ν. 

4051/2012 (Α’ 40) και πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 περ. 1 και 

υποπαρ. ΙΑ.6. περ. 3 του ν. 4093/2012 (Α’ 222), χωρίς τη 

σύνταξη μελέτης, κλονίζουν τη δίκαιη ισορροπία μεταξύ του 

γενικού συμφέροντος και περιουσιακών δικαιωμάτων των 

συνταξιούχων και παραβιάζεται το άρθρο 1 του Πρώτου 



Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

ΣτΕ 1318/2017: Αίτηση υπαγωγής στρατευσίμου στο 

καθεστώς των αντιρρησιών συνείδησης. Η ισότιμη 

εκπροσώπηση των στρατιωτικών και των μελών της κοινωνίας 

των πολιτών, με εξειδικευμένες γνώσεις, στην Επιτροπή 

εξέτασης των αιτήσεων,  εξασφαλίζει την ανεξαρτησία και 

αμεροληψία της Επιτροπής, ανεξαρτήτως αν γίνεται επίκληση 

θρησκευτικών ή ιδεολογικών λόγων. 

 
 
      

Ανεξάρτητη Αρχή 
(αναφέρατε) 

 

Δεν υφίσταται. 

 

 

28. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 
 
      

Νομολογία 
Δικαστηρίου Ε.Ε. 

Δεν υφίσταται. 

      
      

Νομολογία 
Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

Δεν υφίσταται. 

 
 
      

Άλλα ευρωπαϊκά 
ή διεθνή 
δικαστήρια ή 
διαιτητικά 
όργανα 

Δεν υφίσταται. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 


