ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3883 (ΦΕΚ Α 167 24.9.2010)
Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
- Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς
διατάξεις.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. και τις από 14.3.2012 (ΦΕΚ Α 56/14.3.2012)
και από 12.7.2012 ΠΥΣ,ΦΕΚ
Α 147/13.7.2012 σχετ. με μεταφορά του χρόνου διενέργειας των ετήσιων τακτικών κρίσεων έτους 2012 στις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική
Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΑ
ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Ορισμοί
Για τις ανάγκες ερμηνείας του παρόντος νόμου:
α. Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) είναι ο Στρατός Ξηράς (ΣΞ), το Πολεμικό
Ναυτικό (ΠΝ) και η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ).

β. Αξιωματικοί των ΕΔ είναι οι Αξιωματικοί του ΣΞ, του ΠΝ, της ΠΑ και
των Κοινών Σωμάτων (ΚΣ).
γ. Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) είναι το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ),το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
(ΓΕΝ) και το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ).
δ. Οι βαθμοί των Αξιωματικών και η μεταξύ τους αντιστοιχία μεταξύ των
Κλάδων των ΕΔ είναι κατά ιεραρχική σειρά εξέλιξης οι ακόλουθοι:

ΣΞ

ΠΝ

ΠΑ

Κατώτεροι Αξιωματικοί
Ανθυπολοχαγός

Σημαιοφόρος

Ανθυποσμηναγός

Υπολοχαγός

Ανθυποπλοίαρχος

Λοχαγός

Υποπλοίαρχος

Υποσμηναγός
Σμηναγός

Ανώτεροι Αξιωματικοί
Ταγματάρχης

Πλωτάρχης

Αντισυνταγματάρχης
Συνταγματάρχης

Επισμηναγός

Αντιπλοίαρχος
Πλοίαρχος

Αντισμήναρχος
Σμήναρχος

Ανώτατοι Αξιωματικοί
Ταξίαρχος

Αρχιπλοίαρχος

Ταξίαρχος

Υποστράτηγος

Υποναύαρχος

Υποπτέραρχος

Αντιστράτηγος

Αντιναύαρχος

Αντιπτέραρχος

Στρατηγός

Ναύαρχος

Πτέραρχος

ε. Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), εκτός της Στρατιωτικής Σχολής Ευέλπιδων (ΣΣΕ), της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)
και της Σχολής
Ικάρων (ΣΙ), νοούνται και η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων
(ΣΣΑΣ) και η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ).

στ. Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) είναι η Σχολή
Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), η Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), η
Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) και η Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ).
ζ. Καταληκτικός βαθμός είναι ο ανώτατος βαθμός στον οποίο είναι δυνατή η εν ενεργεία προαγωγή του Αξιωματικού υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου.
η. Μόνιμοι εξ Εφέδρων είναι οι αποστρατευθέντες μόνιμοι Αξιωματικοί
που έχουν ανακληθεί από την εφεδρεία στην ενέργεια.
Θ. Έφεδροι εξ Εφέδρων και ‘Έφεδροι εξ Απονομής είναι οι Αξιωματικοί
του άρθρου 53 του α.ν. 833/1937 (ΦΕΚ 351 Α/7.9.1937), καθώς και αυτοί που περιγράφονται στο άρθρο 39 του παρόντος νόμου, στους οποίους για ειδικούς λόγους έχει απονεμηθεί βαθμός Αξιωματικού και υπηρετούν ως τέτοιοι στις ΕΔ.
ι. Κατατασσόμενοι με διαγωνισμό είναι οι Αξιωματικοί που έχουν επιτύχει
σε διαγωνισμό που έχει διενεργηθεί από τα ΓΕ σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, στους οποίους απονέμεται βαθμός Αξιωματικού.
ια. Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) είναι οι στρατιωτικοί των νόμων
1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α/.5.1989) και 1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α/8.2.1985).
ιβ. Τοποθέτηση είναι η αρχική ένταξη του στελέχους των ΕΔ σε οργανική θέση αμέσως μετά την ονομασία του ή την κατάταξη του μετά από
διαγωνισμό, η ανάληψη υπηρεσίας στις μονάδες ή υπηρεσίες μετά την
εξάλειψη των λόγων για τους οποίους βρισκόταν εκτός οργανικής δύναμης, καθώς και η ανάληψη υπηρεσίας σε μονάδες ή υπηρεσίες μετά την
ανάκληση του στην ενέργεια από την εφεδρεία.
ιγ. Μετάθεση είναι η μετακίνηση του στελέχους των ΕΔ από τη θέση
στην οποία υπηρετεί σε θέση διαφορετικής μονάδας ή υπηρεσίας προς
κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.
ιδ. Απόσπαση είναι η προσωρινή απομάκρυνση στελέχους των ΕΔ από τη
θέση στην οποία υπηρετεί και η συνακόλουθη διάθεση του σε διαφορετική θέση προς κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

ιε. Τόπος Προτίμησης στελεχών των ΕΔ θεωρείται ο δήμος της επιλογής
τους, εφόσον ο τόπος αυτός αποτελεί έδρα στρατιωτικής υπηρεσίας των
ΕΔ και περιλαμβάνεται μεταξύ των κατωτέρω περιοριστικά αναφερόμενων:
(1)
Του τόπου γέννησης ή πολιτογράφησης ή εγγραφής στα δημοτολόγια των ίδιων ή των συζύγων τους.
(2) Του τόπου στον οποίο υπηρετούν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους.
(3) Του τόπου στον οποίο έχουν ιδιόκτητη κατοικία οι ίδιοι ή οι σύζυγοί
τους ή διαμένουν οι γονείς τους ή οι γονείς των συζύγων τους και
(4) Του τόπου επιθυμίας επιχειρησιακής αξιοποίησης τους.
ιστ. Ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) νοούνται τα ιδρύματα
ανώτατης Εκπαίδευσης πανεπιστημιακού τομέα που αναφέρονται στην
υποπερίπτωση α α) της παραγράφου 1α του άρθρου 2 του ν.3549/2007
(ΦΕΚ 69/Α720.3.2007).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Άρθρο 2
Προέλευση
Το Σώμα των Αξιωματικών των ΕΔ αποτελούν:
α. Οι απόφοιτοι ΑΣΕΙ.
β. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και τις προϋποθέσεις του παρόντος
νόμου:
(1) Οι προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές αποφοίτους ΑΣΣΥ.

(2) Οι Μόνιμοι εξ Εφέδρων.
(3) Οι Έφεδροι εξ Εφέδρων και κατ` Απονομή και οι αντίστοιχοι
μονιμοποιούμενοι.
(4) Οι κατατασσόμενοι με διαγωνισμό.
(5) Οι προερχόμενοι από μονιμοποιηθέντες εθελοντές του ν.δ.
445/1974 (ΦΕΚ 160 Α`/10.6.1974) και του ν.705/1977 (ΦΕΚ 279
Α/26.9.1977).
«6) Οι προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές και μόνιμους Υπαξιωματικούς,
που μετατάσσονται στο Σώμα, ως απόφοιτοι ΑΣΣΥ και πτυχιούχοι ΑΕΙ.
7) Οι προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές που έχουν μεταταγεί στο Σώμα
των Μόνιμων Υπαξιωματικών κατ` εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 9.»
*** Οι υποπεριπτώσεις 6 και 7 της περ. β΄ προστέθηκαν με το άρθρο 18
παρ.1 Ν.4407/2016, ΦΕΚ Α 134/27.7.2016.

Άρθρο 3
Διακρίσεις - Ειδικότητες
1. Οι Αξιωματικοί του ΣΞ διακρίνονται σε:
α. Όπλων:
(1) Πεζικού
(2) Ιππικού-Τεθωρακισμένων
(3) Πυροβολικού
(4) Μηχανικού
(5) Διαβιβάσεων - Ηλεκτρονικού Πολέμου
(6) Αεροπορίας Στρατού

β. Σωμάτων:
(1) Τεχνικού
(2) Εφοδιασμού - Μεταφορών
(3) Υλικού Πολέμου, με τις γενικές ειδικότητες:
(α) Υλικού Πολέμου
(β) Πυροτεχνουργών
(4) Έρευνας-Πληροφορικής
(5) Υγειονομικού, με τις γενικές ειδικότητες:
(α) Ιατρού
(β) Οδοντιάτρου
(γ) Κτηνιάτρου
(δ) Φαρμακοποιού
(ε) Ψυχολόγου
(στ) Νοσηλευτικής
(ζ) Λοιπών Ειδικοτήτων, με τις γενικές ειδικότητες:
(1) Διαχειριστών Υγειονομικού
(2) Διοικητικών Υγειονομικού
(6) Οικονομικού
(7) Γεωγραφικού, με τις γενικές ειδικότητες:
(α) Γεωγραφικού
(β) Αρχιτεχνίτων Τυπογράφων
(8)

Ελεγκτικού.

(9)

Στρατιωτικών Γραμματέων, με τις γενικές ειδικότητες:

(α) Στρατιωτικών Γραμματέων (β) Διερμηνέων
(10) Ταχυδρομικού
(11) Μουσικού
(12) Φροντιστών, με τις γενικές ειδικότητες που υπάγονται στα αντίστοιχα
Όπλα:
(α) Πεζικού
(β) Ιππικού - Τεθωρακισμένων
(γ) Πυροβολικού
(δ) Μηχανικού
(ε) Διαβιβάσεων - Ηλεκτρονικού Πολέμου
«(στ) Αεροπορίας Στρατού.»
*** Η περίπτωση 12στ` της υποπαραγράφου 1β` αντικαταστάθηκε ως
άνω
με την παράγραφο 1 άρθρου 110 Ν.3978/2011, ΦΕΚ Α
137/16.6.2011.
(13) Αρχιτεχνίτων Όπλων, με τις γενικές ειδικότητες που υπάγονται
στα αντίστοιχα Όπλα:
(α) Πεζικού
(β) Ιππικού-Τεθωρακισμένων
(γ) Πυροβολικού
(δ) Μηχανικού
(ε) Διαβιβάσεων - Ηλεκτρονικού Πολέμου
(στ) Αεροπορίας Στρατού
(14) Αρχιτεχνίτων Σωμάτων, με τις γενικές ειδικότητες που υπάγονται
στα αντίστοιχα Σώματα:
(α) Τεχνικού
(β) Εφοδιασμού και Μεταφορών
(γ) Υλικού Πολέμου
(δ) Αρχιτεχνίτη Έρευνας - Πληροφορικής

(ε) Υγειονομικού και Κτηνιατρικού Υλικού.
2.

Οι Αξιωματικοί του ΠΝ διακρίνονται σε:

α. Μαχίμους
β. Μηχανικούς
γ. Σωμάτων:
(1) Οικονομικού
(2) Υγειονομικού, με τις γενικές ειδικότητες: (α) Ιατρού (β) Οδοντιάτρου (γ) Κτηνιάτρου (δ) Φαρμακοποιού (ε) Ψυχολόγου (στ) Νοσηλευτικής
(3)

Ειδικοτήτων.

3.

Οι Αξιωματικοί της ΠΑ διακρίνονται σε:

α. Ιπτάμενους
β. Μηχανικούς (Αεροσκαφών, Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών και Αεροπορικών Εγκαταστάσεων)
γ. Αεράμυνας
δ. Σωμάτων:
(1) Οικονομικών
(2) Υγειονομικών, με τις γενικές ειδικότητες: (α) Ιατρού (β) Οδοντιάτρου (γ) Κτηνιάτρου (δ) Φαρμακοποιού (ε) Ψυχολόγου (στ) Νοσηλευτικής
(3) Εφοδιαστών
(4) Διοικητικών
(5) Μετεωρολόγων

(6) Έρευνας-Πληροφορικής
(7) Ραδιοναυτίλων
(8) «Τεχνικής Υποστήριξης (Μηχανικών, Οπλουργών, Αεράμυνας, Ηλεκτρολόγων, Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών, Συντηρητών Αεροπορικών
Εγκαταστάσεων, Εφοδιαστούν, Έρευνας - Πληροφορικής).»

*** Η υποπερ. 8 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 55 παρ.1
Ν.4278/2014,ΦΕΚ Α 157/4.8.2014.
(9) Υπηρεσιών Υποστήριξης (Διοικητικών, Πληροφοριών, Μετεωρολόγων, Οικονομικών, Άμυνας Αεροδρομίων)
(10) Μουσικών.
4. Οι Αξιωματικοί των ΚΣ διακρίνονται σε: α. Στρατολογικού - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΝΣ) β. Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων (ΣΔΓ) γ. Στρατιωτικών Ιερέων δ. Διοικητικούς Στρατολογικού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Άρθρο 4
Γενικά
1. Τα στελέχη των ΕΔ τοποθετούνται, μετατίθενται και αποσπώνται με
πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από
γνώμη του αρμόδιου κατά Κλάδο Συμβουλίου Μεταθέσεων. Η αρμοδιότητα τοποθέτησης, μετάθεσης και απόσπασης στελεχών των ΕΔ δύναται να
μεταβιβαστεί ,Γενικά ή κατά κατηγορία στελεχών, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
2. Κατά τη διενέργεια των μεταβολών αυτών του προσωπικού των ΕΔ
λαμβάνονται υπόψη τα Κριτήρια των επόμενων άρθρων.

3. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας των στελεχών των ΕΔ η διοίκηση
υποχρεούται να τους παρέχει τη δυνατότητα να υπηρετήσουν για χρονικό διάστημα συνολικά πέντε (5) ετών σε θέσεις στις οποίες η συντάξιμη
υπηρεσία προσμετράτε στο διπλάσιο ή στο τριπλάσιο σύμφωνα με την
εκάστοτε υφιστάμενη νομοθεσία.
Άρθρο 5
Τακτικές και Έκτακτες μεταθέσεις
1. Οι μεταθέσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες:
α. Για τις τακτικές μεταθέσεις των στελεχών των ΕΔ λαμβάνονται υπόψη
τα παρακάτω αναφερόμενα κατά σειρά σπουδαιότητας Κριτήρια:
(1) Υπηρεσιακά Κριτήρια, τα οποία συνδέονται με τις εκάστοτε υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και με την εμπειρία και την υπηρεσιακή απόδοση του στελέχους και συγκεκριμένα:
(α) Την αύξηση της μαχητικής ικανότητας των ΕΔ.
(β) Την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.
(γ) Την απόκτηση των απαιτούμενων προσόντων για την υπηρεσιακή
εξέλιξη κάθε στελέχους.
(δ) Τα στοιχεία του ατομικού φακέλου και την αρχαιότητα.
(ε) Την απόκτηση, όπου απαιτείται, εμπειρίας και γνώσεων.
(2)
Κοινωνικά Κριτήρια, δηλαδή την προτίμηση των στελεχών με βάση και:
(α) Την οικογενειακή τους κατάσταση. Οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών (3)
τέκνων ή γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα,
γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, καθώς και πάσχοντες από ανίατα ή
δυσίατα νοσήματα μετατίθενται μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους. Για τον προσδιορισμό του εν λόγω κριτηρίου, ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται ο σύζυγος και τα άγαμα παιδιά ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών ή μέχρι είκοσι πέντε (25) ετών εάν φοιτούν σε σχολές
τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό

της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία, λόγω αναπηρίας,
άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από ηλικία. Η ανικανότητα για εργασία πιστοποιείται από την Ανώτατη κατά κλάδο Υγειονομική Επιτροπή, ύστερα από
αίτηση του ενδιαφερομένου.»
*** Η υποπερίπτωση α΄ της περ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο
15
Ν.4361/2016,ΦΕΚ Α 10/1.2.2016.
(β) Λόγους υγείας του ιδίου ή μέλους της οικογένειας του.
(γ) Αιτήματα συνυπηρέτησης (με συζύγους στρατιωτικούς, αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες, ειδικούς φρουρούς, λιμενικούς, πυροσβεστικούς υπαλλήλους, δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων
Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα).
(δ) Τον τόπο προτίμησης τους, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 6.
(ε) Την ηλικία και τις σπουδές των τέκνων.
(στ) Τη διάθεση στέγης.
(3)

Αντικειμενικά Κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από το πλέγμα των

παραγόντων που συνυπολογιζόμενοι επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης
του προσωπικού και συνοψίζονται στους εξής:
(α) Απόσταση από τη μεθόριο.
(β) Πληθυσμός της περιοχής.
(γ) Απόσταση από έδρα Δήμου.
(δ) Τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής.
(ε) Μέσα μεταφοράς, σε συνάρτηση και με τις καιρικές συνθήκες.
(στ) Κλιματολογικές συνθήκες.

β. Έκτακτες μεταθέσεις μπορούν να ενεργούνται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τα αντικειμενικά Κριτήρια και το χρόνο παραμονής στην ίδια
περιοχή μετάθεσης, στις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:
(1) Για αποδεδειγμένους και ειδικά αιτιολογημένους υπηρεσιακούς ή
προσωπικούς λόγους.
(2) Σε περίπτωση διάπραξης σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος, το
οποίο δημιουργεί γενικότερο πρόβλημα πειθαρχίας ή ηθικής τάξεως, με
απόφαση του Αρχηγού του οικείου Κλάδου, στην οποία πρέπει να γίνεται
ειδική μνεία για την αναγκαιότητα ή μη της μετάθεσης του κρινόμενου.
(3) Σε περίπτωση παραπομπής σε δίκη για κακούργημα με αμετάκλητο
δικαστικό βούλευμα ή αμετάκλητης καταδίκης για κακούργημα.
(4) Όταν καταργείται ή μετεγκαθίσταται στρατόπεδο, καθώς και όταν
καταργείται μονάδα ή Υπηρεσία των ΕΔ.
(5) Για σοβαρό συμβάν, που αφορά το ίδιο το στέλεχος ή μέλος της οικογένειας του.
(6) Σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή τέκνου ή πάθησης αυτών ή του
στελέχους των ΕΔ από ανίατο ή δυσίατο νόσημα, ύστερα από Γνωμοδότηση της Ανώτατης κατά κλάδο Υγειονομικής Επιτροπής.
(7) Ύστερα από αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης, υπό την προϋπόθεση ότι
αιτιολογημένα δεν διαταράσσεται η πλήρωση υπηρεσιακών αναγκών.
(8) Για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο στρατιωτικό, δημόσιο υπάλληλο, αστυνομικό ή συνοριακό φύλακα, ειδικό φρουρό, λιμενικό, πυροσβεστικό υπάλληλο ή δικαστικό λειτουργό.
2. Στον τόπο της προτίμησής τους υπηρετούν υποχρεωτικά, μετά από
αναφορά τους, στελέχη που τελούν σε χηρεία και έχουν τουλάχιστον ένα
(1) ανήλικο τέκνο, καθώς και στελέχη που είτε έχουν σύζυγο με αναπηρία είτε επιμελούνται τέκνο με αναπηρία είτε με δικαστική απόφαση τους
έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου με αναπηρία είτε με δικαστική απόφαση
έχουν οριστεί ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου με αναπηρία για όσο χρόνο
διαρκεί η αναδοχή. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, το

ποσοστό αναπηρίας απαιτείται να είναι τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%).»
*** Η παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 25
Ν.4407/2016, ΦΕΚ Α 134/27.7.2016.

3. Η ανωτέρω παράγραφος 2 δεν τυγχάνει εφαρμογής σε περιπτώσεις
που το Συμβούλιο Μεταθέσεων του άρθρου 8 αποφασίσει με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του ότι συντρέχουν προς τούτο σοβαροί υπηρεσιακοί
λόγοι.
4. Για τις τακτικές μεταθέσεις ανωτάτων Αξιωματικών λαμβάνονται υπόψιν αποκλειστικά τα υπηρεσιακά Κριτήρια των περιπτώσεων (α) και (β)
της παραγράφου 1α(1) του παρόντος άρθρου.
5. Για τις τακτικές μεταθέσεις των στελεχών των ΕΔ εντός της ίδιας
φρουράς δεν λαμβάνονται υπόψη τα Κριτήρια που αναφέρονται στις περιπτώσεις (2) και (3) του εδαφίου α` της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου.
6. Στρατιωτικός με σύζυγο που είναι στρατιωτικός και υπηρετεί στο εξωτερικό, δύναται να υποβάλει αναφορά μετάθεσης του, για συνυπηρέτηση
σε υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που βρίσκεται στο εξωτερικό στην ίδια πόλη με την αρχή που υπηρετεί ο ή η σύζυγος ή στην ίδια
την αρχή ή σε αρχή που εδρεύει στην ίδια πόλη, μόνο σε θέσεις πέραν
των προβλεπομένων και για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη. Η μετάθεση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του οικείου Κλάδου. Οι μετατιθέμενοι στρατιωτικοί
δεν λαμβάνουν επιμίσθιο ή επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, αλλά μόνο τις
αποδοχές εσωτερικού. Ο χρόνος της μετάθεσης λογίζεται ως χρόνος
πραγματικής υπηρεσίας.
Άρθρο 6
Τόπος Προτίμησης
1. Όλα τα στελέχη των ΕΔ υποβάλλουν δήλωση του τόπου προτίμησης
τους. Αλλαγή του τόπου προτίμησης επιτρέπεται μόνο για λόγους οποιασδήποτε μεταβολής των στοιχείων της περίπτωσης ιε` του άρθρου 1.
Η αλλαγή του τόπου προτίμησης λαμβάνεται υπόψη για τις τακτικές μεταθέσεις του αμέσως επόμενου της δήλωσης ημερολογιακού έτους.

2. Η δήλωση του τόπου προτίμησης υποβάλλεται ιεραρχικά, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση ότι τα αναφερόμενα σε αυτήν στοιχεία είναι
ακριβή και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
3.
Μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος δικαιολογείται μόνο μια αλλαγή
τόπου προτίμησης.

Άρθρο 7
Αποσπάσεις
1. Απόσπαση στελεχών των ΕΔ επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση
σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών προσωρινού χαρακτήρα
με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από γνώμη των οικείων
κατά κλάδο Συμβουλίων Μεταθέσεων. Η σχετική αρμοδιότητα του Υπουργού μπορεί να μεταβιβαστεί με απόφαση του συνολικά ή για κατηγορίες στελεχών.
2. Απόσπαση για προσωπικούς λόγους είναι δυνατή κατ` εξαίρεση και
εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν.
3. Η διάρκεια των ανωτέρω αποσπάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους
έξι (6)μήνες.
4. Η απόσπαση παύει αυτοδικαίως όταν λήξει το χρονικό όριο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, οπότε και τα στελέχη των ΕΔ με τη λήξη της απόσπασης επανέρχονται υποχρεωτικά στη θέση τους χωρίς άλλη
διατύπωση.
5. Η απόσπαση μπορεί να παύει οποτεδήποτε πριν από τη λήξη του χρονικού ορίου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου για λόγους αναγόμενους στην υπηρεσία.
6. Ειδικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 8
Συγκρότηση Συμβουλίων Μεταθέσεων - Προσφυγές
1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζεται η συγκρότηση των κατά Κλάδο Συμβουλίων Μεταθέσεων και η λειτουργία τους. Με
την απόφαση αυτή εξειδικεύονται τα κατά Κλάδο Κριτήρια τοποθετήσεων
και μεταθέσεων ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τις ειδικότερες
ανάγκες της υπηρεσίας και η δυνατότητα προσωρινής αναστολής τους, οι
προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος
νόμου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
2. Η απόφαση της τοποθέτησης, μετάθεσης ή απόσπασης κοινοποιείται
στους ενδιαφερόμενους αμελλητί. Αυτοί έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης εντός προθεσμίας πέντε (5)
ημερών από την κοινοποίηση της, προς το διοικητικό όργανο που την εξέδωσε, το οποίο υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της.
Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας και ενόσω εκκρεμεί η ασκηθείσα προσφυγή αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής προσφυγής ή την απάντηση επί των
προσφυγών που τυχόν υποβληθούν, οι πίνακες του προς τοποθέτηση,
μετάθεση ή απόσπαση προσωπικού κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν τυγχάνουν εφαρμογής για τους ανώτατους Αξιωματικούς, λόγω της κρισιμότητας των καθηκόντων που αντιστοιχούν στο βαθμό τους.

