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Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στε-

λεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού 

των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώ-

ματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες δια-

τάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Άρθρο 1

Ειδικές κατηγορίες αξιωματικών 

Εκτός Οργανικών Θέσεων

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που 
εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου κατά κλάδο 
Ανώτατου Συμβουλίου ή, αν πρόκειται για αξιωματικούς 
των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), του 
Συμβουλίου Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), 
τίθενται ή παραμένουν εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ), 
εφόσον το επιθυμούν, αξιωματικοί μέχρι του βαθμού του 
Συνταγματάρχη και αντιστοίχου των άλλων κλάδων των 
ΕΔ, για τους οποίους εξακολουθούν να ισχύουν οι διατά-
ξεις των άρθρων 5 έως 10, 11, πλην των παραγράφων 11 
και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 
(Α´ 219) υπό την προυπόθεση ότι:

α) κρίνονται ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρο-
μία τους, πλην των αποστρατευόμενων για λόγους υγεί-
ας, και έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή συντάξι-
μη υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του πεντηκοστού 
ογδόου έτους της ηλικίας τους,

β) έχοντας ήδη τεθεί ΕΟΘ, κατ’ εφαρμογή της περί-
πτωσης α´ της παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 2439/1996, 
πρόκειται να αποστρατευθούν λόγω συμπλήρωσης 
τριακονταπενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας, πριν από 
τη συμπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου έτους της 
ηλικίας τους.

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1: 
α) Η σχετική απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρί-

σεων κοινοποιείται αμελλητί στους αξιωματικούς της 
περίπτωσης α´ της παραγράφου 1.

β) Οι επιθυμούντες να τεθούν ή να παραμείνουν ΕΟΘ 
υποβάλλουν σχετική αίτηση στην οικεία Μονάδα:

αα) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημε-
ρομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της απόφασης του 
αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων οι προερχόμενοι από 
την κατηγορία της περίπτωσης α´ της παραγράφου 1,

ββ) το πρώτο δεκαήμερο του τελευταίου διμήνου στο 
οποίο συμπληρώνουν τριακονταπενταετή συντάξιμη 
υπηρεσία οι προερχόμενοι από την κατηγορία της πε-
ρίπτωσης β´ της παραγράφου 1,

γ) η οικεία Μονάδα υποβάλλει την αίτηση αμελλητί 
και απευθείας στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού 
του οικείου Γενικού Επιτελείου. Ακολούθως, η εν λόγω 
Διεύθυνση υποβάλλει αμέσως τις αιτήσεις συνοδευό-
μενες από τους ατομικούς φακέλους των αιτούντων 
στη Γραμματεία του οικείου Ανώτατου Συμβουλίου ή 
του ΣΑΓΕ, κατά περίπτωση, προκειμένου το αρμόδιο 
Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικώς, λαμβάνοντας 
υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες, συγκαλούμενο το αργό-
τερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία 
περιέλευσης των αιτήσεων στην οικεία Γραμματεία. Το 
αρμόδιο Συμβούλιο γνωμοδοτεί επί της αίτησης λαμβά-
νοντας υπόψη τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του 
αξιωματικού,

δ) η γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου υποβάλ-
λεται με μέριμνα της οικείας Γραμματείας στον Υπουργό 
Εθνικής Άμυνας ο οποίος αποφαίνεται εντός δεκαπέντε 
(15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής σε αυτόν 
της σχετικής γνωμοδότησης,

ε) οι αιτούντες την υπαγωγή τους στο παρόν άρθρο 
αξιωματικοί παραμένουν στις τάξεις των ΕΔ μέχρι την 
αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησής τους, χωρίς να 
δικαιούνται προαγωγή λόγω αποστρατείας. Εάν απορ-
ριφθεί η αίτησή τους, αυτοί αποστρατεύονται σύμφωνα 
με το άρθρο 21 του ν. 2439/1996, με την επιφύλαξη και 
των διατάξεων του άρθρου 20 του ίδιου νόμου. Αν γί-
νει δεκτή η αίτησή τους, τίθενται ή παραμένουν, κατά 
περίπτωση, ΕΟΘ από την ημερομηνία κατά την οποία 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

2 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 165

3111




