
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Ιανουα-
ρίου 2022 την 23.12.2021.

2 Καθορισμός Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλά-
δων και των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυ-
νάμεων. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών 
θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, μετα-
θέσεις και αποσπάσεις των αξιωματικών, ανθυπα-
σπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνά-
μεων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 71396/0092 (1)
Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Ιανουα-

ρίου 2022 την 23.12.2021.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 16 του άρθρου 4 του ν. 4151/2013 «Ρυθμί-

σεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτι-
κών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων 
του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 103).

β) Της παρ. 3 του άρθρου 13 και της παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133), σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του 
Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνη-
τικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

γ) Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

δ) Της υπό στοιχεία Y 70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄ 4805).

2. Την ανάγκη οικονομικής διευκόλυνσης των συντα-
ξιούχων του Δημοσίου εν όψει των εορτών Χριστουγέν-
νων και Πρωτοχρονιάς.

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 
αποφασίζουμε:

Οι συντάξεις του Δημοσίου μηνός Ιανουαρίου 2022 
να καταβληθούν, αντί της 30ης Δεκεμβρίου 2021, την 
23η του ίδιου μηνός.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. Φ.411/12/362832/Σ.8977 (2)
Καθορισμός Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλά-

δων και των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυ-

νάμεων. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών 

θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, με-

ταθέσεις και αποσπάσεις των αξιωματικών, αν-

θυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων 

Δυνάμεων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3883/2010 «Υπηρε-

σιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, 
Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 167).

2. Την περ. ιη) της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2292/1995 
«Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 
διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 35).

3. Την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3469/2006 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 311).

4. Την παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφι-
ακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομο-
θεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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5. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

6. Την υπ’ αρ. 578/2021 εισήγηση του προϊσταμένου 
των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας, από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις 
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί

1. Η παρούσα εφαρμόζεται στους αξιωματικούς έως 
και τον βαθμό του Συνταγματάρχη και αντιστοίχων, 
στους Ανθυπασπιστές, στους μονίμους και εθελοντές 
υπαξιωματικούς, στους Εθελοντές Μακράς Θητείας 
(ΕΜΘ) και τους μονιμοποιηθέντες Επαγγελματίες Οπλί-
τες (ΕΠΟΠ) των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). Τα αντίστοιχα 
θέματα των λοιπών κατηγοριών στρατιωτικού προσω-
πικού ρυθμίζονται από τις ισχύουσες για αυτές διατά-
ξεις, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 60 του 
ν. 3883/2010 (Α΄ 167).

2. Ως «μετάθεση» νοείται και η «τοποθέτηση», εκτός 
εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά.

3. Ως «φρουρά» νοείται ο καθοριζόμενος στο 
π.δ. 84/2009 (Α΄ 108) όρος. Ειδικά για το Πολεμικό Ναυ-
τικό (ΠΝ) ως «φρουρά» νοείται:

α. Η Περιφερειακή Ενότητα για την ηπειρωτική χώρα 
και τη νήσο Κρήτη.

β. Η νήσος.
γ. Η ηπειρωτική περιφέρεια Αττικής συμπεριλαμβανο-

μένης και της νήσου Σαλαμίνας.
δ. Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης ενιαία.
4. Ως γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται αυτός 

που ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα, εν τοις πράγμασι ή 
μετά από σχετική ανάθεση, τη γονική μέριμνα ανήλικου 
τέκνου.

5. Τα κοινωνικά κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 5 
του ν. 3883/2010 γνωστοποιούνται στην υπηρεσία με 
πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη του στελέχους, 
εγγράφως ή ηλεκτρονικά, συνοδευόμενα από τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά.

6. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις των Γενικών Επιτελείων 
(ΓΕ) των Κλάδων και των Κοινών Σωμάτων (ΚΣ) του Γε-
νικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) καταρτίζουν 
ετησίως και τηρούν επετηρίδες με τη μοριοδότηση του 
στρατιωτικού προσωπικού, όπως αυτή εξειδικεύεται στις 
διατάξεις της παρούσας, τις οποίες και κοινοποιούν στο 
προσωπικό έως τις 20 Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Επί-
σης, υποχρεούνται για την παροχή διευκρινίσεων στο 
στρατιωτικό προσωπικό αρμοδιότητάς τους, επί της 
εφαρμογής των διατάξεων και του τρόπου εξαγωγής 
των μορίων, όπως αυτός εξειδικεύεται στα Παραρτήματα 
της παρούσας.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις, περιορισμοί 
και εξειδίκευση κριτηρίων μεταθέσεων

1. Οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί και η εξειδίκευση 
των κριτηρίων μεταθέσεων έχουν ως εξής:

α. Τα στελέχη καλύπτουν θέσεις που προβλέπονται 
από τον βαθμό και την ειδικότητά τους, κατά τα άρθρα 
2 και 3 του ν. 3883/2010, σύμφωνα με τους ισχύοντες Πί-
νακες Οργάνωσης και Υλικού (ΠΟΥ) και τις υπηρεσιακές 
απαιτήσεις. Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη η ιεραρχική 
δομή των Μονάδων - Υπηρεσιών των ΕΔ, η ειδικότητα, 
η εξειδίκευση, η ασφάλεια πτήσεων και εδάφους, καθώς 
και η κρισιμότητα στελέχωσης των Μονάδων - Υπηρε-
σιών.

β. Οι μεταθέσεις στελεχών βαθμού Δεκανέα και αντι-
στοίχων μέχρι και Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων 
διατάσσονται μετά τη συμπλήρωση τριετούς τουλά-
χιστον συνεχούς υπηρεσίας σε μία υπηρεσία, με την 
επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της παρούσας. Είναι 
δυνατή η εξέταση για μετάθεση και πριν τη συμπλήρωση 
τριετούς συνεχούς υπηρεσίας σε μία υπηρεσία, εφόσον 
το στέλεχος:

(1) Μετατίθεται σε θέση εξωτερικού ή την Κύπρο ή για 
συμπλήρωση χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας.

(2) Υπηρετεί συνεχώς για χρονική περίοδο που υπερ-
βαίνει την τριετία σε διαφορετικές υπηρεσίες που εδρεύ-
ουν στον ίδιο Δήμο (φρουρά για το ΠΝ), στην Περιφέρεια 
Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

(3) Μετατίθεται σε Μονάδα - Υπηρεσία που εδρεύει 
εντός του ίδιου Δήμου (φρουράς για το ΠΝ) ή μετακι-
νείται μεταξύ Μονάδων - Υπηρεσιών εντός της Περι-
φέρειας Αττικής ή εντός της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης.

γ. Δεν λογίζεται ως χρόνος παραμονής σε μία υπηρε-
σία ο χρόνος κατά τον οποίο το στέλεχος τελεί σε άδεια 
κύησης - τοκετού, ανατροφής ή ειδικής άδειας λόγω 
υιοθεσίας τέκνου, άδεια άνευ αποδοχών, μακρά αναρ-
ρωτική άδεια ή έχει τελέσει σε άδεια λόγω εθελοντικής 
συμμετοχής σε ΜΚΟ, καθώς και ο χρόνος κατά τον οποίο 
το στέλεχος αποσπάται ή διατίθεται σε Μονάδες - Υπηρε-
σίες εσωτερικού, σε Επιχειρήσεις Υποστηρίξεως Ειρήνης 
(ΕΥΕ), πλην αυτών που συμπεριλαμβάνονται σε Φρουρές 
Κατηγορίας «Ι» (για τον Στρατό Ξηράς) ή για την παρα-
κολούθηση εκπαίδευσης διάρκειας μεγαλύτερης των 
τριών μηνών.

δ. Τα στελέχη που ολοκληρώνουν με μέριμνα της Υπη-
ρεσίας ειδικές εκπαιδεύσεις εσωτερικού ή εξωτερικού 
(φοίτηση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μετα-
πτυχιακά προγράμματα, εξειδικευμένες κατά Κλάδο - 
ΚΣ εκπαιδεύσεις), καλύπτουν κατά προτεραιότητα μετά 
το πέρας της εκπαίδευσής τους θέσεις αντίστοιχες του 
αντικειμένου εκπαίδευσής τους.

ε. Θέσεις για τις οποίες καθορίζεται ως απαραίτητο 
προσόν η γλωσσική επάρκεια συγκεκριμένου επιπέδου, 
στελεχώνονται από προσωπικό πιστοποιημένο σύμφω-
να με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 3.

στ. Σε περίπτωση που στέλεχος καλύπτει θέση εκτός 
οικείου Κλάδου πλην του ΓΕΕΘΑ και του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας (ΣΓ ΥΕΘΑ, ΣΓ ΑΝΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ, Γραφείο 
Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΘΑ, Γενικές Διευθύνσεις, λοιπές 
Διευθύνσεις) η παραμονή σε αυτήν τη θέση δεν δύναται 
να υπερβαίνει τα τέσσερα συνεχόμενα έτη, εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά και κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης 
γνώμης του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων.
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ζ. Ο μέγιστος χρόνος παραμονής στελεχών σε θέσεις 
υπευθύνων για προμήθειες κυρίου και λοιπού υλικού και 
παρακολούθησης συμβάσεων, πρόσκτησης νέων μονά-
δων ή εκτέλεσης νέων έργων ή κατασκευών, καθορίζεται 
σε τρία συνεχόμενα έτη. Μεταξύ δύο θητειών σε μια από 
αυτές τις θέσεις, δεν είναι δυνατόν να μεσολαβεί χρονικό 
διάστημα μικρότερο των έξι ετών.

2. Ο σχεδιασμός των μεταθέσεων για την κάλυψη 
των κατά Κλάδο - ΚΣ κενών θέσεων λαμβάνει υπόψη 
τα κριτήρια του άρθρου 5 του ν. 3883/2010 και ιδίως τα 
ακόλουθα στοιχεία, τα οποία παραμετροποιούνται στα 
Παραρτήματα της παρούσας ανάλογα με τις ιδιαιτερό-
τητες των Κλάδων - ΚΣ:

α. Την απόδοση, όπως αυτή αποτιμάται στις εκθέσεις 
αξιολόγησης των στελεχών της τελευταίας δεκαετίας.

β. Την επίδοση στα υποχρεωτικά κατά Κλάδο - ΚΣ σχο-
λεία - σχολές.

γ. Την υπηρεσία σε θέσεις ευθύνης, οι οποίες καθορίζο-
νται με απόφαση του κατά Κλάδο Ανωτάτου Συμβουλίου, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

δ. Την επιχειρησιακή βαρύτητα των Μονάδων.
ε. Την επιτελική εμπειρία σε ΓΕ και Μείζονες Διοικήσεις 

(Μείζονες Επιχειρησιακούς Σχηματισμούς).
στ. Τις ονομαστικές ηθικές αμοιβές οι οποίες συνεκτι-

μώνται από τα αρμόδια Συμβούλια Μεταθέσεων για τη 
διαμόρφωση γενικής εντύπωσης για το στέλεχος, αλλά 
δεν μοριοδοτούνται.

ζ. Τις πάσης φύσεως πειθαρχικές ποινές, εφόσον δεν 
έχει παρέλθει δεκαετία από την επιβολή τους.

η. Την ύπαρξη τέκνων που θα φοιτήσουν στη Β΄ Λυκεί-
ου κατά το επόμενο από την υλοποίηση των μεταθέσεων 
σχολικό έτος.

θ. Προβλήματα υπογονιμότητας υπό θεραπευτική 
αγωγή.

ι. Την εκπαίδευση με μέριμνα της υπηρεσίας στο 
εσωτερικό ή το εξωτερικό (φοίτηση σε Ανώτατα Εκπαι-
δευτικά Ιδρύματα, μεταπτυχιακά προγράμματα, εξειδι-
κευμένες κατά Κλάδο - ΚΣ εκπαιδεύσεις, φοίτηση σε μη 
υποχρεωτικά σχολεία - σχολές).

3. Οι μεταθέσεις από και προς την Προεδρία της Δημο-
κρατίας, τα Στρατιωτικά Γραφεία (ΣΓ) του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, το Γραφείο Νομοθετι-
κής Πρωτοβουλίας του ΥΠΕΘΑ, τα ΣΓ του Αναπληρωτή 
Υπουργού και του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, καθώς 
και του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΘΑ και τις Διευθύνσεις 
ή Υπηρεσίες που υπάγονται στο ΥΠΕΘΑ, οι μεταθέσεις 
προς την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) και στα 
Επιτελικά Γραφεία Αρχηγών (ΕΓΑ) του ΓΕΕΘΑ και των 
ΓΕ των Κλάδων, εξαιρούνται του συστήματος των κρι-
τηρίων. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για 
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των μεταθέσεων στο 
εξωτερικό ή την Κύπρο.

4. Στον τόπο προτίμησής τους υπηρετούν υποχρεωτικά 
πολύτεκνοι, γονείς τριών τέκνων, γονείς μονογονεϊκών 
οικογενειών, στελέχη που έχουν σύζυγο ή επιμελούνται 
τέκνο με αναπηρία, στελέχη με ανήλικο τέκνο που τελούν 
σε χηρεία, καθώς και στελέχη που με δικαστική απόφα-
ση 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, εκτός αν το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων 
αποφασίσει διαφορετικά, επειδή συντρέχουν σοβαροί 
υπηρεσιακοί λόγοι ειδικώς αιτιολογημένοι. Στελέχη με 
τέκνα που θα φοιτήσουν στη Γ΄ Λυκείου μετατίθενται 
μόνον κατόπιν επιθυμίας τους. Για την εφαρμογή του 
πρώτου εδαφίου, το ποσοστό αναπηρίας απαιτείται να 
είναι τουλάχιστον 67%.

5. Το ποσοστό αναπηρίας αποδεικνύεται με πρόσφατη 
ιατρική γνωμάτευση των οικείων κατά κλάδο υγειονομι-
κών επιτροπών των ΕΔ ή των οικείων υγειονομικών επι-
τροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) 
του ν. 3863/2010 (Α΄ 115).

6. Σε περίπτωση δήλωσης του ίδιου τόπου προτίμησης 
από περισσότερα στελέχη και εφόσον απαιτείται κάλυ-
ψη κενής οργανικής θέσης στον τόπο αυτό, επιλέγεται 
καταρχήν το στέλεχος που συγκεντρώνει τα περισσό-
τερα μόρια. Σε περίπτωση που απαιτείται μετακίνηση 
στελεχών σε τόπο μη προτίμησής τους, επιλέγονται για 
μετακίνηση καταρχήν τα στελέχη που συγκεντρώνουν τα 
λιγότερα μόρια. Στις ανωτέρω περιπτώσεις είναι δυνατό 
να αποφασιστεί διαφορετικά, κατόπιν ειδικά αιτιολογη-
μένης γνώμης του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων.

7. Η υλοποίηση των μεταθέσεων στελεχών που υπο-
βάλλουν αίτηση παραιτήσεως ή αποστρατείας αναστέλ-
λεται. Τα στελέχη αυτά παραμένουν στη φρουρά που 
υπηρετούν ή τοποθετούνται σε άλλη θέση εντός της 
ίδιας φρουράς, εφόσον η τοποθέτηση αυτή δεν συνε-
πάγεται οικονομικό κόστος.

Άρθρο 3
Κριτήρια μεταθέσεων εξωτερικού

Για την πλήρωση των θέσεων εξωτερικού λαμβάνονται 
υπόψη οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί του άρθρου 
2 και επιπλέον τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Πλήρωση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, 
όπως καθορίζονται στα αντίστοιχα έντυπα ανάλυσης 
καθηκόντων και περιγραφής της θέσης.

β. Να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
τεσσάρων ετών από τον επαναπατρισμό του στελέχους 
λόγω προηγούμενης μετάθεσής του στο εξωτερικό ή 
την Κύπρο.

γ. Να μην έχουν συμπληρωθεί συνολικά δεκαοκτώ 
μήνες εκπαίδευσης ή μετάθεσης - απόσπασης στο εξω-
τερικό την τελευταία τετραετία.

δ. Δεν είναι δυνατή η απόσπαση σε ΕΥΕ πριν από την 
παρέλευση δύο ετών από τον επαναπατρισμό. Ο χρόνος 
συμμετοχής σε ΕΥΕ λογίζεται στη συνολική διάρκεια πα-
ραμονής στο εξωτερικό.

ε. Ο χρόνος συμμετοχής σε εκπαίδευση στο εξωτερικό 
λογίζεται στη συνολική διάρκεια παραμονής στο εξωτε-
ρικό, εφόσον η εκπαίδευση έχει συνεχόμενη διάρκεια 
μεγαλύτερη των τριών μηνών.

στ. Η συνολική διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό 
(εκπαίδευση, τοποθέτηση - μετάθεση - απόσπαση) δεν 
υπερβαίνει τους ογδόντα μήνες. Είναι δυνατό να απο-
φασιστεί διαφορετικά, κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης 
γνώμης του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων.
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ζ. Τα Συμβούλια Μεταθέσεων δεν λαμβάνουν υπόψη 
τους περιορισμούς των περ. β΄ και στ΄ του παρόντος σε 
περίπτωση αδυναμίας επιλογής προσωπικού που πληροί 
τις προϋποθέσεις κάλυψης της θέσης.

η. Γλωσσική επάρκεια, σύμφωνα με τις κείμενες δι-
ατάξεις που καθορίζουν τα προσόντα διορισμού στον 
δημόσιο τομέα και συγκεκριμένα:

(1) Για τις θέσεις Στρατιωτικών ή Εθνικών Αντιπροσώ-
πων στο ΝΑΤΟ και των αναπληρωτών αυτών, καθώς και 
στους λοιπούς διεθνείς οργανισμούς, γνώση αγγλικής 
γλώσσας σε επίπεδο κατηγορίας «Άριστη». Για τις θέ-
σεις Στρατιωτικών ή Εθνικών Αντιπροσώπων στην ΕΕ 
και των αναπληρωτών αυτών, γνώση αγγλικής γλώσσας 
σε επίπεδο «Άριστη» και γαλλικής γλώσσας σε επίπεδο 
τουλάχιστον κατηγορίας «Καλή», ως επιθυμητό προσόν.

(2) Για τις θέσεις Ακολούθων Άμυνας (ΑΚΑΜ) και Στρα-
τιωτικών - Ναυτικών - Αεροπορικών Ακολούθων (ΣΝΑΑ) 
και Γραφείων Προμηθειών, όταν η αγγλική γλώσσα είναι 
η επίσημη γλώσσα του κράτους διαπίστευσης, αγγλο-
μάθεια κατηγορίας «Άριστη». Όταν η αγγλική γλώσσα 
δεν είναι επίσημη γλώσσα της χώρας διαπίστευσης, το 
επίπεδο αγγλομάθειας είναι δυνατόν να είναι και μικρό-
τερης κατηγορίας «Πολύ Καλή» εφόσον το στέλεχος έχει 
χαρακτηρισθεί ως γλωσσομαθής (τουλάχιστον κατηγο-
ρίας «Καλή») της χώρας που θα διαπιστευθεί.

(3) Για τις λοιπές θέσεις, οι αξιωματικοί κατηγορίας 
γλωσσομάθειας τουλάχιστον «Πολύ καλή» και οι Ανθυ-
πασπιστές - υπαξιωματικοί τουλάχιστον «Καλή», πλην νή-
σου Κύπρου. Ειδικά για τη θέση Διοικητή ΕΛΔΥΚ γνώση 
αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον κατηγορίας 
«Πολύ Καλή».

(4) Το επίπεδο γλωσσομάθειας των θέσεων στα Στρα-
τιωτικά Επιτελεία ΝΑΤΟ-ΕΕ, Συμμαχικά Στρατηγεία και 
στις ΕΥΕ καθορίζεται στο ισχύον έντυπο ανάλυσης κα-
θηκόντων και περιγραφής θέσης, όπως αναλύεται στην 
αντίστοιχη συμφωνία τυποποίησης (STANAG).

(5) Το επίπεδο γλωσσομάθειας πρέπει να αναγράφεται 
στην εκάστοτε προκήρυξη θέσεων των ΓΕ και να είναι 
πιστοποιημένο με τίτλο για την επάρκειά του εντός της 
τελευταίας πενταετίας για τις κατηγορίες «Πολύ καλή», 
«Καλή» και «Μέτρια», για όσες θέσεις απαιτείται η πρό-
σφατη πιστοποίηση.

θ. Στελέχη που έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για τα 
αδικήματα του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 
22 του ν. 3883/2010 ή τους έχει επιβληθεί καταστατική 
ποινή ή εκκρεμεί παραπομπή ενώπιον Πειθαρχικών Συμ-
βουλίων, δεν μετατίθενται στο εξωτερικό.

ι. Τα στελέχη να έχουν προαχθεί τουλάχιστον κατ’ εκλο-
γή και να μην έχουν κρίση «διατηρητέου ή παραμένο-
ντος (για τους υπαξιωματικούς) στον αυτό βαθμό» στον 
βαθμό που κατέχουν.

ια. Οι Ανθυπασπιστές, μόνιμοι υπαξιωματικοί, ΕΜΘ και 
μονιμοποιηθέντες ΕΠΟΠ να έχουν βαθμολογίες (γενική 
εντύπωση) επιπέδου «Λίαν Καλώς» και άνω την τελευ-
ταία δεκαετία.

ιβ. Τα προς επιλογή στελέχη να είναι υγιή, όπως καθο-
ρίζεται στο π.δ. 11/2014 (Α΄ 17) και να μην έχουν μετα-
πέσει στις ειδικές καταστάσεις των άρθρων 14, 14α, 15 
και 16 του ν.δ. 1400/1973 (Α΄ 114).

ιγ. Ο χρόνος συνεχούς υπηρεσίας στο εξωτερικό δεν 
υπερβαίνει τα τρία έτη και στην Κύπρο τα δύο έτη, εκτός 
αν στην περιγραφή της προς κάλυψη θέσης ορίζεται δι-
αφορετικά.

ιδ. Σε περίπτωση κατάργησης θέσης στο ΝΑΤΟ ή την 
ΕΕ, τα στελέχη που καλύπτουν τις θέσεις αυτές παραμέ-
νουν στο εξωτερικό μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου 
παραμονής που είχε καθορισθεί, εφόσον υφίσταται άλλη 
κατάλληλη θέση και ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη των 
αρμοδίων φορέων των οργανισμών αυτών.

Άρθρο 4
Συνυπηρέτηση συζύγων - Τοποθέτηση μετά 
την άδεια κύησης - τοκετού ή ανατροφής τέκνου

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 5 του 
ν. 3883/2010, η συνυπηρέτηση στελεχών είναι υποχρε-
ωτική για την Υπηρεσία, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά 
οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Η επιθυμία δηλώνεται με την υποβολή σχετικής 
αναφοράς και από τους δύο συζύγους.

β. Προβλέπεται από τους ΠΟΥ θέση αντίστοιχου βαθ-
μού και ειδικότητας, όταν η συνυπηρέτηση υλοποιείται 
στο εσωτερικό. Σε αντίθετη περίπτωση, υλοποιείται είτε 
σε οργανική θέση του οικείου Κλάδου - ΚΣ, είτε σε θέση 
πέραν των προβλεπόμενων, ανεξαρτήτως Κλάδου - ΚΣ.

γ. Τα ενδιαφερόμενα στελέχη δεν έχουν υποστεί ειδική 
εκπαίδευση στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, συνεπεία της 
οποίας υπηρετούν σε συγκεκριμένη θέση και από τη 
μετακίνηση αυτή βλάπτεται το υπηρεσιακό συμφέρον 
με τη μη αξιοποίηση - απόδοση των γνώσεών τους που 
αποκτήθηκαν από την εκπαίδευση.

δ. Δεν υφίσταται υποχρέωση υπηρεσίας του στελέχους 
σε συγκεκριμένη Μονάδα ή Υπηρεσία για συμπλήρωση 
χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας.

ε. Ως τόπος συνυπηρέτησης νοείται Μονάδα ή Υπηρε-
σία των ΕΔ, που εδρεύει σε ίδια Περιφερειακή Ενότητα 
και όπου αυτό δεν είναι εφικτό σε όμορη Περιφερειακή 
Ενότητα. Κατ’ εξαίρεση για τις νήσους, πλην Κρήτης, ως 
τόπος συνυπηρέτησης νοείται Μονάδα ή Υπηρεσία των 
ΕΔ που εδρεύει στην ίδια νήσο.

στ. Στις περιπτώσεις στελεχών που αιτούνται συνυ-
πηρέτηση στο εξωτερικό κατά την παρ. 6 του άρθρου 5 
του ν. 3883/2010, εφόσον δεν υφίσταται ελληνική Αρχή, 
είναι δυνατή η τοποθέτηση σε θέση ΝΑΤΟ - ΕΕ - λοιπών 
οργανισμών, κατόπιν έγκρισης των αρμόδιων οργάνων 
των οργανισμών.

2. Σε περίπτωση λύσης του γάμου, η συνυπηρέτηση 
είναι υποχρεωτική για την Υπηρεσία, εφόσον το επιθυ-
μούν και τα δύο στελέχη και από τον γάμο που λύθηκε 
υπάρχει ανήλικο τέκνο.

3. Οι γυναίκες στελέχη μετά την άδεια κύησης - το-
κετού ή ανατροφής τέκνου, τοποθετούνται στον τόπο 
προτίμησής τους, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, 
σύμφωνα με τους ΠΟΥ του οικείου Κλάδου ή των ΚΣ, 
άλλως στην πλησιέστερη φρουρά στην οποία υπάρχει 
κενή οργανική θέση, σύμφωνα με τους ανωτέρω ΠΟΥ. 
Στον τόπο αυτό δύνανται να παραμείνουν για πέντε έτη, 
εφόσον το επιθυμούν, με την επιφύλαξη των καθοριζο-
μένων στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3883/2010, για 
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την απόκτηση των απαιτούμενων προσόντων για την 
υπηρεσιακή τους εξέλιξη. Για τις γυναίκες ΕΠΟΠ ισχύ-
ουν τα καθοριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 6 του 
ν. 2936/2001 (Α΄ 166).

4. Ειδικότερα, οι γυναίκες στελέχη που είναι συζευγ-
μένες με στέλεχος, μετά την άδεια κύησης - τοκετού ή 
ανατροφής τέκνου δύνανται διαζευκτικά:

α. Να συνυπηρετήσουν με τον σύζυγό τους. Η υλο-
ποίηση της συνυπηρέτησης είναι υποχρεωτική για την 
Υπηρεσία, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1.

β. Να τοποθετηθούν στον τόπο προτίμησής τους, 
σύμφωνα με την παρ. 3. Κατά το χρονικό διάστημα των 
πέντε ετών, εάν απαιτηθεί η μετακίνηση του συζύγου 
τους σε έτερη φρουρά από αυτήν που ήδη αυτός υπη-
ρετεί, οι γυναίκες στελέχη μπορούν να παραιτηθούν από 
την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος και να συνυπη-
ρετήσουν με τον σύζυγό τους στη φρουρά που αυτός 
υπηρετεί ή πρόκειται να υπηρετήσει. Εάν δεν παραιτη-
θούν από το ανωτέρω δικαίωμα, τότε ο σύζυγός τους δεν 
έχει δικαίωμα μετάθεσης στη φρουρά προτίμησης της 
συζύγου, πριν από την παρέλευση τριών ετών από την 
επιστροφή της συζύγου από την άδεια κύησης - τοκετού 
ή ανατροφής τέκνου.

5. Οι συνυπηρετούντες σύζυγοι στρατιωτικοί τοπο-
θετούνται, εφόσον αυτό είναι εφικτό, σε θέσεις που δεν 
έχουν μεταξύ τους σχέση διοικητικής εξάρτησης.

6. Σε κάθε περίπτωση αιτήματος συνυπηρέτησης κατά 
τις διατάξεις του παρόντος, τα αρμόδια κατά Κλάδο ή 
ΚΣ Συμβούλια υποχρεούνται σε άμεση συνεργασία με 
σκοπό την κατά το δυνατόν ικανοποίηση του αιτήματος 
των ενδιαφερομένων στελεχών. Για την εξέταση κάθε 
αιτήματος συνυπηρέτησης τα οικεία ΓΕ και οι κατά περί-
πτωση αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΕΘΑ υποχρεούνται 
να συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

7. Με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ συγκροτείται Δι-
ακλαδική Επιτροπή Συνυπηρετήσεων, για την παροχή 
κατευθύνσεων και τον συντονισμό των αρμοδίων κατά 
Κλάδο ή ΚΣ Συμβουλίων Μεταθέσεων, εφόσον απαιτεί-
ται. Η λειτουργία της Διακλαδικής Επιτροπής Συνυπηρε-
τήσεων δεν υποκαθιστά τις υποχρεώσεις των αρμοδίων 
φορέων, όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 6.

Άρθρο 5
Αμοιβαία μετάθεση στελεχών

1. Είναι δυνατή η αμοιβαία μετάθεση ή αμοιβαία αλ-
λαγή μετάθεσης στελεχών, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α. Υποβολή αιτιολογημένης αναφοράς από τα ενδια-
φερόμενα στελέχη ότι επιθυμούν την αμοιβαία μετάθε-
ση ή αμοιβαία αλλαγή μετάθεσής τους.

β. Εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών. γ. Πλήρωση 
των κριτηρίων μεταθέσεων.

2. Οι αναφορές υποβάλλονται ιεραρχικά, με τη γνώμη 
κάθε κλιμακίου, στην αρμόδια Διεύθυνση του ΓΕ ή ΚΣ, η 
οποία εισηγείται στο αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων.

3. Τα έξοδα των αμοιβαίως μετακινουμένων στρατιω-
τικών βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τους μετατιθέ-
μενους και γίνεται σχετική μνεία στη διαταγή, καθώς και 
ότι μετατίθενται αμοιβαία κατόπιν αίτησής τους.

Άρθρο 6
Τοποθετήσεις μονίμων εξ εφέδρων αξιωματικών

1. Οι αξιωματικοί που ανακαλούνται στην ενέργεια 
σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3883/2010:

α. Τοποθετούνται σε Μονάδες -Υπηρεσίες, που υπάγο-
νται ή εποπτεύονται από τα ΓΕ, σε ανάλογες με τον βαθ-
μό τους θέσεις για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. 
Επίσης, τοποθετούνται σε θέσεις Πολιτικής Άμυνας - 
Πολιτικού Σχεδιασμό Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΑΜ - ΠΣΕΑ) 
των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με 
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

β. Δεν τοποθετούνται σε θέση Διευθυντή Όπλου ή 
Σώματος, σε θέση ευθύνης ή σε θέση Διοικητή επιχει-
ρησιακής Μονάδας.

γ. Δεν τοποθετούνται σε θέσεις εξωτερικού, πλην ανω-
τάτων αξιωματικών.

2. Κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση των μεταθέσε-
ων των μονίμων εξ εφέδρων αξιωματικών, πέραν των 
περιορισμών της παρ. 1, εφαρμόζονται τα κριτήρια με-
ταθέσεων του ν. 3883/2010, όπως αυτά εξειδικεύονται 
στην παρούσα.

Άρθρο 7
Αποσπάσεις - Διαθέσεις

1. Τα στελέχη αποσπώνται βάσει των υπηρεσια-
κών και των κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 5 του 
ν. 3883/2010. Ο περιορισμός του δεύτερου εδαφίου του 
στοιχείου α΄ της υποπερ. (2) της περ α΄ της παρ. 1 του 
ίδιου άρθρου δεν λαμβάνεται υπόψη στον σχεδιασμό 
των αποσπάσεων, η Διοίκηση όμως οφείλει να επιλέ-
γει καταρχήν μεταξύ των στελεχών που δεν υπάγονται 
στις εν λόγω κατηγορίες. Απόσπαση δεν επιτρέπεται για 
χρονικό διάστημα μικρότερο ή ίσο με τριάντα ημέρες. 
Η συνολική διάρκεια των αποσπάσεων δεν υπερβαίνει 
τους έξι μήνες εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.

2. Διάθεση είναι η προσωρινή και μέχρι τριάντα ημέρες 
μετακίνηση και διοικητική υπαγωγή στελεχών από τη 
Μονάδα - Υπηρεσία που υπηρετούν σε έτερη Μονάδα - 
Υπηρεσία των ΕΔ, για κάλυψη επιτακτικών υπηρεσια-
κών αναγκών που άπτονται της επιχειρησιακής διαθε-
σιμότητας και μαχητικής ικανότητας των στρατιωτικών 
Μονάδων. Για τις διαθέσεις δεν λαμβάνονται υπόψη τα 
κριτήρια του άρθρου 5 του ν. 3883/2010. Μετά τη λήξη 
της διάθεσης, αυτή παύει αυτοδικαίως και τα στελέχη 
επιστρέφουν στη Μονάδα από την οποία διατέθηκαν. 
Κατά των διαταγών διαθέσεων τα στελέχη δεν έχουν 
δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής της παρ. 2 
του άρθρου 8 του ν. 3883/2010.

3. Δεν αποτελεί διάθεση κατά τα καθοριζόμενα στην 
παρ. 2, η μετάβαση στρατιωτικού προσωπικού από μία 
Μονάδα - Υπηρεσία σε έτερη Μονάδα - Υπηρεσία των 
ΕΔ για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, εφόσον οι 
Μονάδες - Υπηρεσίες εδρεύουν εντός της ίδιας φρου-
ράς και το διατιθέμενο στρατιωτικό προσωπικό δεν 
απαλλάσσεται από τα λοιπά καθήκοντά του στη Μονά-
δα - Υπηρεσία από την οποία διατίθεται και στην οποία 
υπάγεται οργανικά.

4. Η αρμοδιότητα αποσπάσεων και διαθέσεων μετα-
βιβάζεται στους Αρχηγούς των ΓΕ, οι οποίοι έχουν δικαί-
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ωμα περαιτέρω μεταβίβασής της συνολικά ή εν μέρει 
και κατά κατηγορία στελεχών σε κατώτερα κλιμάκια 
διοίκησης.

Άρθρο 8 
Αναστολή κριτηρίων

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μπορεί με απόφασή του 
να αναστέλλει τα κριτήρια μεταθέσεων σε περίπτωση 
πολέμου, επιστράτευσης ή λόγω ειδικών συνθηκών ή 
απολύτως σοβαρών, επειγουσών και απρόβλεπτων επι-
χειρησιακών ή υπηρεσιακών αναγκών.

Άρθρο 9 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Η αρμοδιότητα μεταθέσεων κατωτέρων αξιωματικών, 
ανθυπασπιστών, μονίμων και εθελοντών υπαξιωματικών, 
ΕΜΘ και μονιμοποιηθέντων ΕΠΟΠ δύναται να μεταβιβά-
ζεται στους Αρχηγούς των ΓΕ, οι οποίοι έχουν δικαίωμα 
περαιτέρω μεταβίβασής της, γενικά ή εν μέρει και κατά 
κατηγορία στελεχών, σε κατώτερα κλιμάκια διοίκησης.

Άρθρο 10
Δήλωση τόπου προτίμησης

Η δήλωση τόπου προτίμησης:
α. Υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέ-

χρι την 30ή Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, στην αρμόδια 
Διεύθυνση του οικείου ΓΕ ή ΚΣ. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχουν μεταβολές ισχύει η τελευταία υποβληθείσα 
δήλωση τόπου προτίμησης και δεν απαιτείται η κατ’ έτος 
επανυποβολή της.

β. Περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
(1) Στοιχεία ταυτότητας και υπηρεσιακά στοιχεία του 

στελέχους.
(2) Στοιχεία της οικογενειακής του κατάστασης και 

στοιχεία συναρτώμενα με τα κοινωνικά κριτήρια. Συνυ-
ποβάλλονται, κατά περίπτωση, τα απαιτούμενα από τον 
νόμο δικαιολογητικά.

(3) Την επιθυμία μετάθεσης σε θέσεις εσωτερικού ή 
εξωτερικού. Τα στελέχη που υποχρεωτικά υπηρετούν 
στον τόπο προτίμησής τους και επιθυμούν μετάθεση 
στο εξωτερικό, την Κύπρο ή ΕΥΕ, εξετάζονται από το 
αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων και για μετάθεση στο 
εσωτερικό.

(4) Τους τόπους προτίμησης, όπως αυτοί καθορίζονται 
στην περ. ιε΄ του άρθρου 1 του ν. 3883/2010. Δηλώνε-
ται τουλάχιστον ένας τόπος προτίμησης. Σε περίπτωση 
δήλωσης περισσότερων τόπων προτίμησης, ο πλέον 
επιθυμητός δηλώνεται πρώτος.

(5) Τις θέσεις επιχειρησιακής αξιοποίησης στις οποίες 
επιθυμεί να μετατεθεί το στέλεχος.

(6) Την επιθυμία συνυπηρέτησης.
(7) Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία επιθυμεί να αναφέρει 

το στέλεχος επισυνάπτοντας ειδική αναφορά.

Άρθρο 11
Διαδικασία προσφυγής - Προθεσμίες

1. Η απόφαση μετάθεσης κοινοποιείται στον ενδιαφε-
ρόμενο αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο. Ειδικά οι 
διαταγές των ετήσιων τακτικών μεταθέσεων, κοινοποι-

ούνται υποχρεωτικά σε όλες τις Μονάδες - Υπηρεσίες 
όπου υπηρετούν στελέχη του Κλάδου ή ΚΣ, με μέριμνα 
των αρμόδιων Διευθύνσεων των ΓΕ των Κλάδων και των 
ΚΣ του ΓΕΕΘΑ.

2. Ως ημερομηνία κοινοποίησης θεωρείται η ημερο-
μηνία εισόδου στη Μονάδα της απόφασης μετάθεσης, 
οπότε και η Μονάδα οφείλει να ενημερώσει τους ενδι-
αφερομένους, μετατιθέμενους και μη, αυθημερόν. Σε 
περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, τότε επιδιώκεται 
η ενημέρωση κατά το δυνατόν συντομότερο χρονικό 
διάστημα και οι λόγοι της καθυστέρησης αναφέρονται 
άμεσα στην αρμόδια Διεύθυνση των οικείων ΓΕ ή ΚΣ.

3. Με την κοινοποίηση της απόφασης μετάθεσης η δι-
οίκηση οφείλει να ενημερώνει ενυπογράφως τα στελέχη 
για το δικαίωμα άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής 
της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3883/2010, καθώς και για 
τη σχετική προθεσμία. Δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς 
προσφυγής έχουν και τα στελέχη τα οποία δεν έχουν 
περιληφθεί στους πίνακες των μετατιθέμενων ενώ έχουν 
ζητήσει μετάθεση.

Άρθρο 12
Συγκρότηση Συμβουλίων Μεταθέσεων

1. Σε κάθε Κλάδο ή ΚΣ των ΕΔ συγκροτούνται Συμβού-
λια Μεταθέσεων, τα οποία γνωμοδοτούν επί των τοπο-
θετήσεων - μεταθέσεων - αποσπάσεων και καταρτίζουν 
τους αντίστοιχους πίνακες.

2. Τα Συμβούλια συγκαλούνται με διαταγή του Προέ-
δρου και δικαίωμα ψήφου έχουν ο Πρόεδρος, τα μέλη 
και ο εισηγητής.

3. Οι αποφάσεις των Συμβουλίων λαμβάνονται κατά 
πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η 
ψήφος του Προέδρου.

4. Οι Γραμματείες των Συμβουλίων μεριμνούν για τη 
συγκέντρωση και τη διάθεση των στοιχείων που κρίνο-
νται απαραίτητα για τη διαμόρφωση των γνωμοδοτή-
σεων των Συμβουλίων.

5. Οι εισηγητές κατά τη συνεδρίαση θέτουν υπόψη των 
Συμβουλίων λεπτομερή στοιχεία, που αφορούν στους 
κρινόμενους προς μετάθεση.

6. Για κάθε σύσκεψη των Συμβουλίων τηρούνται πρα-
κτικά, που υπογράφονται από όλους τους συμμετέχο-
ντες, στα οποία αναφέρεται υποχρεωτικά η αιτιολογία 
της απόφασης, ενώ καταγράφονται υποχρεωτικά τα 
μειοψηφούντα μέλη και οι απόψεις τους.

Άρθρο 13
Συμβούλια Μεταθέσεων Στρατού Ξηράς (ΣΞ)

Καθορίζονται τα παρακάτω συμβούλια για τον ΣΞ:
α. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτάτων (ΣΜΑΝ):
(1) Το ΣΜΑΝ αποτελείται από:
(α) Τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού (Α/ΓΕΣ), 

ως Πρόεδρο.
(β) Τον Υπαρχηγό ΓΕΣ.
(γ) Τον Επιτελάρχη ΓΕΣ.
(δ) Τον Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης 

Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ).
(ε) Τον Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης 

Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ).
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(στ) Τον αρχαιότερο Αντιστράτηγο που υπηρετεί στο 
ΓΕΕΘΑ ή σε Υπηρεσίες του, κατά περίπτωση.

(ζ) Τον Διευθυντή Όπλου - Σώματος, ο οποίος συμμε-
τέχει στη σύνθεση μόνο για τις μεταθέσεις ανωτέρων - 
κατωτέρων αξιωματικών σε θέσεις ευθύνης αντίστοιχου 
Όπλου - Σώματος.

(η) Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Μεταθέσεων Μο-
νίμου Προσωπικού (ΔΙΜΜΟΠ) του ΓΕΣ, που συμμετέχει 
στη σύνθεση μόνον για τις μεταθέσεις εξωτερικού, ως 
μέλη.

(2) Στην αρμοδιότητα του ΣΜΑΝ υπάγονται:
(α) Η γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των ανωτά-

των αξιωματικών του ΣΞ, οι οποίες δεν αποφασίζονται 
από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας 
(ΚΥΣΕΑ).

(β) Η γνωμοδότηση για τις μεταθέσεις ανωτέρων - κα-
τωτέρων αξιωματικών του ΣΞ σε θέσεις ευθύνης.

(γ) Η γνωμοδότηση για τις μεταθέσεις εξωτερικού του 
συνόλου του στρατιωτικού προσωπικού.

(3) Ως εισηγητής στο ΣΜΑΝ ορίζεται:
(α) Το νεότερο μέλος του Συμβουλίου για τις μεταθέ-

σεις των Υποστρατήγων και των Ταξιάρχων.
(β) Ο Διευθυντής Όπλου - Σώματος του ΓΕΣ για τις 

μεταθέσεις ανωτέρων - κατωτέρων αξιωματικών αντι-
στοίχου Όπλου - Σώματος σε θέσεις ευθύνης.

(γ) Ο Διευθυντής ΓΕΣ/ΔΙΜΜΟΠ για τις μεταθέσεις εξω-
τερικού του συνόλου του στρατιωτικού προσωπικού.

(4) Το ΣΜΑΝ συνεδριάζει σε απαρτία, παρόντων των 
4/6 ή 5/7 των μελών του.

(5) Γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτι-
κών, ορίζεται ο Γραμματέας του Ανωτάτου Στρατιωτικού 
Συμβουλίου (ΑΣΣ).

β. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτέρων - Κατωτέρων 
Αξιωματικών Όπλων (ΣΜΑΚΟ).

(1) Το ΣΜΑΚΟ αποτελείται από:
(α) Τον Διευθυντή Β΄ Κλάδου ΓΕΣ, ως Πρόεδρο. 
(β) Τον Διευθυντή ΔΙΜΜΟΠ/ΓΕΣ.
(γ) Έναν ανώτερο αξιωματικό βαθμού Συνταγματάρχη 

από τις Διευθύνσεις Όπλων του ΓΕΣ, ως μέλη.
(δ) Τον Τμηματάρχη ΓΕΣ/ΔΙΜΜΟΠ/1 για τις γενικές θέ-

σεις και τους Τμηματάρχες ΓΕΣ/ΔΙΜΜΟΠ για τις θέσεις 
κάθε Όπλου αντίστοιχα, ως εισηγητές και μέλη.

(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΚΟ είναι η γνωμοδότηση επί 
των μεταθέσεων των ανωτέρων και κατωτέρων αξιωμα-
τικών Όπλων του ΣΞ, που τοποθετούνται σε θέσεις για 
τις οποίες δεν απαιτείται γνωμοδότηση από το ΣΜΑΝ.

(3) Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία παρόντων των 
2/3 των μελών του.

(4) Γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρα-
κτικών, ορίζεται κατάλληλος ανώτερος αξιωματικός, με 
διαταγή του Α/ΓΕΣ.

γ. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτέρων - Κατωτέρων 
Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΜΑΚΣ).

(1) Το ΣΜΑΚΣ αποτελείται από:
(α) Τον Διευθυντή Β΄ Κλάδου ΓΕΣ, ως Πρόεδρο. 
(β) Τον Διευθυντή ΓΕΣ/ΔΙΜΜΟΠ.
(γ) Έναν Συνταγματάρχη από τις Διευθύνσεις Σωμάτων 

του ΓΕΣ, εφόσον υπηρετεί σε αυτές αξιωματικός του βαθ-
μού αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση, ορίζεται ο ανώτερος 

σε βαθμό αξιωματικός που υπηρετεί στις Διευθύνσεις 
αυτές, ως μέλη.

(δ) Τον Τμηματάρχη ΓΕΣ/ΔΙΜΜΟΠ/1 για τις γενικές θέ-
σεις και τους Τμηματάρχες ΓΕΣ/ΔΙΜΜΟΠ για τις θέσεις 
κάθε Σώματος αντίστοιχα, ως εισηγητές και μέλη.

(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΚΣ είναι η γνωμοδότηση επί 
των μεταθέσεων των ανωτέρων και κατωτέρων αξιωμα-
τικών Σωμάτων του Στρατού Ξηράς, που τοποθετούνται 
σε θέσεις για τις οποίες δεν απαιτείται γνωμοδότηση 
από το ΣΜΑΝ.

(3) Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία παρόντων των 
2/3 των μελών του.

(4) Γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρα-
κτικών, ορίζεται κατάλληλος ανώτερος αξιωματικός, με 
διαταγή του Α/ΓΕΣ.

δ. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανθυπασπιστών - Υπαξι-
ωματικών (ΣΜΑΥ).

(1) Το ΣΜΑΥ αποτελείται από:
(α) Τον Διευθυντή ΓΕΣ/ΔΙΜΜΟΠ, ως Πρόεδρο.
(β) Έναν Αντισυνταγματάρχη ή Ταγματάρχη Διευθύν-

σεων Ο-Σ/ΓΕΣ, άλλως ο ανώτερος σε βαθμό αξιωματικός 
που υπηρετεί στις Διευθύνσεις αυτές, ως μέλος.

(γ) Τους αντίστοιχους Διευθυντές Γραφείων του ΓΕΣ/
ΔΙΜΜΟΠ/1 και Διευθυντές Γραφείων της ΔΙΜΜΟΠ, ως 
εισηγητές και μέλη.

(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΥ είναι η γνωμοδότηση επί 
των μεταθέσεων των Ανθυπασπιστών - υπαξιωματικών 
του Στρατού Ξηράς, που τοποθετούνται σε θέσεις για 
τις οποίες δεν απαιτείται γνωμοδότηση από το ΣΜΑΝ.

(3) Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία παρόντων των 
2/3 των μελών του.

(4) Ως γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των 
πρακτικών, ορίζεται κατάλληλος ανώτερος αξιωματικός, 
με διαταγή του Α/ΓΕΣ.

Άρθρο 14
Συμβούλια Μεταθέσεων 
Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ)

Καθορίζονται τα παρακάτω συμβούλια για το ΠΝ:
α. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανώτατων Αξιωματικών 

(ΣΜΑΝ).
(1) Το ΣΜΑΝ αποτελείται από:
(α) Τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Α/ΓΕΝ), 

ως Πρόεδρο.
(β) Τον Αρχηγό Στόλου.
(γ) Τον τρίτο σε αρχαιότητα ανώτατο μάχιμο αξιωμα-

τικό που υπηρετεί σε οργανική θέση των ΕΔ.
(δ) Τον αρχαιότερο εν ενεργεία ανώτατο μηχανικό αξι-

ωματικό που υπηρετεί στο ΠΝ.
(ε) Τον Υπαρχηγό ΓΕΝ (Υ/ΓΕΝ).
(στ) Τον αρχαιότερο ανώτατο αξιωματικό Οικονομικού 

ή Υγειονομικού, ο οποίος συμμετέχει στη σύνθεση μό-
νον για τις μεταθέσεις αξιωματικών αρμοδιότητας ΣΜΑΝ 
αντιστοίχων ειδικοτήτων.

(ζ) Τον Διευθυντή Διεύθυνσης Β΄ Κλάδου (ΔΚΒ) του 
ΓΕΝ, ως μέλη.

(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΝ είναι:
(α) Η γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των ανωτά-

των αξιωματικών του ΠΝ, οι οποίες δεν αποφασίζονται 
από το ΚΥΣΕΑ.
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(β) Η γνωμοδότηση για τις μεταθέσεις ανωτέρων και 
κατωτέρων αξιωματικών του ΠΝ σε επιχειρησιακές θέ-
σεις υψηλής ευθύνης.

(γ) Η γνωμοδότηση για τις μεταθέσεις εξωτερικού του 
συνόλου του στρατιωτικού προσωπικού.

(3) Ως εισηγητής στο ΣΜΑΝ ορίζεται:
(α) Ο Α/ΓΕΝ για τις μεταθέσεις των Υποναυάρχων. 
(β) Ο Υ/ΓΕΝ για τις μεταθέσεις των Αρχιπλοιάρχων.
(γ) Ο ΔΒΚ του ΓΕΝ για τις μεταθέσεις των λοιπών στε-

λεχών, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΣΜΑΝ.
(4) Το ΣΜΑΝ συνεδριάζει σε απαρτία, παρόντων των 

5/6 ή 6/7 των μελών του, κατά περίπτωση.
(5) Γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρα-

κτικών, ορίζεται ο γραμματέας του Ανωτάτου Ναυτικού 
Συμβουλίου (ΑΝΣ).

β. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτέρων - Κατωτέρων 
Αξιωματικών (ΣΜΑΚ).

(1) Το ΣΜΑΚ αποτελείται από: 
(α) Τον Υ/ΓΕΝ, ως Πρόεδρο. 
(β) Τον ΔΒΚ του ΓΕΝ.
(γ) Τους Διευθυντές Υγειονομικού, Δ΄ και Ε΄ Κλάδων 

ΓΕΝ, κατά περίπτωση, όταν πρόκειται για τη γνωμοδότη-
ση μεταθέσεων αξιωματικών Υγειονομικού, Μηχανικών 
και Οικονομικών, αντίστοιχα.

(δ) Τον Διευθυντή Διεύθυνσης Προσωπικού του ΓΕΝ 
(ΓΕΝ/Β3).

(ε) Έναν εκ των Τμηματαρχών Μεταθέσεων Μαχίμων, 
Μηχανικών, Οικονομικών, Υγειονομικών και αξιωματι-
κών Ειδικοτήτων, της Διεύθυνσης ΓΕΝ/Β3, ως εισηγητή, 
κατά περίπτωση, όταν πρόκειται για τη γνωμοδότηση 
μεταθέσεων στελεχών των αντίστοιχων ειδικοτήτων, 
ως μέλη.

(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΚ είναι η αιτιολογημένη 
γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των ανωτέρων και 
κατωτέρων αξιωματικών του ΠΝ, πλην εκείνων που απο-
φασίζονται από το ΣΜΑΝ.

(3) Το ΣΜΑΚ συνεδριάζει σε απαρτία παρόντων των 
3/4 ή 4/5 των μελών του, ανάλογα με τη σύνθεσή του.

(4) Γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρα-
κτικών, ορίζεται κατάλληλος ανώτερος αξιωματικός του 
ΓΕΝ/Β3, με διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου.

γ. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανθυπασπιστών-Υπαξιω-
ματικών (ΣΜΑΥ).

(1) Το ΣΜΑΥ αποτελείται από:
(α) Τον ΔΒΚ του ΓΕΝ, ως Πρόεδρο.
(β) Τον Διευθυντή Διεύθυνσης Προσωπικού του ΓΕΝ 

(ΓΕΝ/Β3).
(γ) Τον Τμηματάρχη Μεταθέσεων Μάχιμων Αξιωματι-

κών του ΓΕΝ (ΓΕΝ/Β3-ΙI).
(δ) Τον Τμηματάρχη Μεταθέσεων Μηχανικών Αξιωμα-

τικών του ΓΕΝ (ΓΕΝ/Β3-ΙI), ως μέλη.
(ε) Τον Τμηματάρχη Μεταθέσεων Ανθυπασπιστών - 

Υπαξιωματικών του ΓΕΝ (ΓΕΝ/Β3-ΙV), ως εισηγητή και 
μέλος.

(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΥ είναι η γνωμοδότηση επί 
των μεταθέσεων των ανθυπασπιστών- υπαξιωματικών, 
που τοποθετούνται σε θέσεις για τις οποίες δεν απαιτεί-
ται γνωμοδότηση από το ΣΜΑΝ.

(3) Το ΣΜΑΥ συνεδριάζει σε απαρτία παρόντων των 
4/5 των μελών του.

(4) Γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρα-
κτικών, ορίζεται κατάλληλος ανώτερος αξιωματικός του 
ΓΕΝ/Β3, με διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου.

Άρθρο 15
Συμβούλια Μεταθέσεων 
Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ)

Καθορίζονται τα παρακάτω συμβούλια για την ΠΑ:
α. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτάτων (ΣΜΑΝ).
(1) Το ΣΜΑΝ αποτελείται από:
(α) Τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (A/ΓΕΑ) 

ως Πρόεδρο.
(β) Τον Αρχηγό του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας 

(ΑΤΑ).
(γ) Τους δύο επόμενους αρχαιότερους μόνιμους εν 

ενεργεία Ιπτάμενους αξιωματικούς που υπηρετούν σε 
οργανικές θέσεις των ΕΔ.

(δ) Τον αρχαιότερο μόνιμο εν ενεργεία ανώτατο Μηχα-
νικό αξιωματικό που υπηρετεί σε οργανική θέση των ΕΔ.

(ε) Τον αρχαιότερο αξιωματικό Αεράμυνας ή Σωμάτων 
εκάστης ειδικότητας, ο οποίος συμμετέχει στη σύνθε-
ση μόνον για τις μεταθέσεις αξιωματικών αρμοδιότητας 
ΣΜΑΝ αντιστοίχων ειδικοτήτων, ως μέλη.

(στ) Τον Διευθυντή Β΄ Κλάδου (ΔΒΚ) του ΓΕΑ.
(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΝ είναι:
(α) Η γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων των ανωτά-

των αξιωματικών της ΠΑ εκτός αυτών που είναι αρμο-
διότητας ΚΥΣΕΑ.

(β) Η γνωμοδότηση επί των μεταθέσεων ανωτέρων 
και κατωτέρων αξιωματικών της ΠΑ σε θέσεις υψηλής 
ευθύνης.

(γ) Η γνωμοδότηση για τις μεταθέσεις εξωτερικού, του 
συνόλου του στρατιωτικού προσωπικού.

(3) Το ΣΜΑΝ ευρίσκεται σε απαρτία παρόντων των 5/6 
ή 6/7 των μελών του, κατά περίπτωση.

(4) Ως εισηγητής ορίζεται ο ΔΒΚ του ΓΕΑ.
(5) Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί ο γραμματέας του 

Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου (ΑΑΣ).
β. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτέρων - Κατωτέρων 

Αξιωματικών (ΣΜΑΚ).
(1) Το ΣΜΑΚ αποτελείται από:
(α) Τον Υπαρχηγό ΓΕΑ (Υ/ΓΕΑ), ως Πρόεδρο. (β) Τον 

ΔΒΚ του ΓΕΑ.
(γ) Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Στρατιωτικού Προ-

σωπικού του ΓΕΑ.
(δ) Τον αμέσως νεότερο από τους ανωτέρω, υπηρε-

τούντα αξιωματικό της ειδικότητας του αξιωματικού που 
κρίνεται για μετάθεση.

(ε) Τον Τμηματάρχη Σχεδιασμού Μεταθέσεων Στρατι-
ωτικού Προσωπικού του ΓΕΑ, που εκτελεί χρέη εισηγητή, 
ως μέλη.

(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΚ είναι η γνωμοδότηση επί 
των μεταθέσεων των ανωτέρων και κατωτέρων αξιωμα-
τικών της ΠΑ, που τοποθετούνται σε θέσεις για τις οποίες 
δεν απαιτείται γνωμοδότηση από το ΣΜΑΝ.

(3) Το ΣΜΑΚ ευρίσκεται σε απαρτία παρόντων των 4/5 
των μελών του.
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(4) Γραμματέας ορίζεται με διαταγή του Προέδρου 
του Συμβουλίου, ανώτερος ή κατώτερος αξιωματικός 
του αρμόδιου τμήματος της Διεύθυνσης Στρατιωτικού 
Προσωπικού του ΓΕΑ.

γ. Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανθυπασπιστών - Υπαξιω-
ματικών (ΣΜΑΥ).

(1) Το ΣΜΑΥ αποτελείται από:
(α) Τον ΔΒΚ του ΓΕΑ, ως Πρόεδρο.
(β) Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Στρατιωτικού Προ-

σωπικού του ΓΕΑ.
(γ) Έναν Σμήναρχο, που υπηρετεί σε οργανική θέση 

του ΓΕΑ στον τομέα Υποστήριξης και ορίζεται με διαταγή 
του Υ/ΓΕΑ.

(δ) Έναν Σμήναρχο, που υπηρετεί σε οργανική θέση 
του ΓΕΑ στον τομέα Αεράμυνας και ορίζεται με διαταγή 
του Υ/ΓΕΑ.

(ε) Τον Τμηματάρχη Σχεδιασμού Μεταθέσεων Στρα-
τιωτικού Προσωπικού του ΓΕΑ που εκτελεί και χρέη ει-
σηγητή, ως μέλη.

(2) Αρμοδιότητα του ΣΜΑΥ είναι η γνωμοδότηση επί 
των μεταθέσεων των ανθυπασπιστών - υπαξιωματικών 
της ΠΑ που τοποθετούνται σε θέσεις για τις οποίες δεν 
απαιτείται γνωμοδότηση από το ΣΜΑΝ.

(3) Το ΣΜΑΥ ευρίσκεται σε απαρτία παρόντων των 4/5 
των μελών του.

(4) Γραμματέας ορίζεται με διαταγή του προέδρου 
του Συμβουλίου, ανώτερος ή κατώτερος αξιωματικός 
του αρμόδιου τμήματος της Διεύθυνσης Στρατιωτικού 
Προσωπικού του ΓΕΑ.

Άρθρο 16
Συμβούλια μεταθέσεων Κοινών Σωμάτων

1. Συγκροτείται Συμβούλιο Μεταθέσεων Αξιωματικών 
των Κοινών Σωμάτων (ΣΜΑΚΣ) αποτελούμενο από:

α. Τον Υπαρχηγό του ΓΕΕΘΑ (Υ/ΓΕΕΘΑ), ως Πρόεδρο.
β. Τον Διευθυντή του Κλάδου Προσωπικού του ΓΕΕΘΑ 

(ΔΒΚ).
γ. Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού του 

ΓΕΕΘΑ (Δ/Β1). 
δ. Τον αρχαιότερο αξιωματικό κάθε ΚΣ (ΝΟΜ, ΟΕ, ΣΔΓ, 

ΣΙ) όταν συζητούνται θέματα αρμοδιότητάς του.
ε. Τον αμέσως επόμενο από τον αρχαιότερο αξιωμα-

τικό κάθε ΚΣ, που υπηρετεί στην αντίστοιχη Διεύθυνση 
ΚΣ του ΓΕΕΘΑ [Β4 (ΔΝΣ), ΔΟΕ, Β6 (ΔΣΔΓ) και Β7 (ΔΣΙ)], 
όταν συζητούνται θέματα αρμοδιότητάς του, ως μέλη.

στ. Σε περίπτωση εξέτασης υπηρεσιακής μεταβολής 
ανώτατου αξιωματικού, το Συμβούλιο συγκροτείται με 
τα α΄ έως δ΄ μέλη, ενώ αν η υπηρεσιακή μεταβολή αφορά 
στον αρχαιότερο αξιωματικό του ΚΣ, συγκροτείται με τα 
α΄ έως γ΄ μέλη.

2. Συγκροτείται Συμβούλιο Μεταθέσεων Υπαξιωματι-
κών των Κοινών Σωμάτων (ΣΜΥΚΣ) αποτελούμενο από:

α. Τον Διευθυντή του Κλάδου Προσωπικού του ΓΕΕΘΑ 
(ΔΒΚ), ως Πρόεδρο.

β. Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού του 
ΓΕΕΘΑ (Δ/Β1).

γ. Τον αρχαιότερο αξιωματικό του Κοινού Νομικού 
Σώματος (ΝΟΜ).

δ. Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Νομικού Σώματος 
του ΓΕΕΘΑ (Δ/Β4). Σε περίπτωση που αυτός αποτελεί 
το γ΄ μέλος, τον αμέσως επόμενο από τον αρχαιότερο 
αξιωματικό του Κοινού Νομικού Σώματος που υπηρετεί 
στη Διεύθυνση Νομικού Σώματος (Β4) του ΓΕΕΘΑ.

ε. Τον Τμηματάρχη 1ου Τμήματος Διοικητικών Θεμά-
των της Διεύθυνσης Νομικού Σώματος (Β4) του ΓΕΕΘΑ 
όταν συζητούνται θέματα αρμοδιότητάς του, ως μέλος. 
Σε περίπτωση που αυτός αποτελεί το δ΄ μέλος, τον αμέ-
σως επόμενο αρχαιότερο αξιωματικό του 1ου Τμήματος 
Διοικητικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Νομικού Σώματος 
(Β4) του ΓΕΕΘΑ.

3. Καθήκοντα εισηγητή ανατίθενται στο νεότερο μέλος 
κάθε Συμβουλίου, ενώ καθήκοντα γραμματέα, σε μόνιμο 
αξιωματικό της Διεύθυνσης ΚΣ του ΓΕΕΘΑ (ΔΝΣ, ΔΟΕ, 
ΔΣΔΓ και ΔΣΙ), όταν συζητούνται θέματα αρμοδιότητάς 
του.

4. Τα Συμβούλια συνεδριάζουν ύστερα από πρόσκλη-
ση του Προέδρου, οι δε αποφάσεις τους λαμβάνονται με 
ψήφο υποχρεωτικά όλων των μελών.

Άρθρο 17
Τελικές διατάξεις

1. Με αποφάσεις των Αρχηγών των ΓΕ και λαμβανομέ-
νου υπόψη του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την Προστασία Δεδομένων, καθορίζονται:

α. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι χρονικές λεπτομέρει-
ες συλλογής και παρουσίασης στα αρμόδια Συμβούλια 
Μεταθέσεων των υπηρεσιακών - κοινωνικών κριτηρίων, 
των δηλώσεων τόπου προτίμησης και της πλήρωσης 
των κριτηρίων που καθορίζονται στον ν. 3883/2010 και 
εξειδικεύονται στην παρούσα.

β. Η συγκρότηση και οι αρμοδιότητες των Γραμματει-
ών των Συμβουλίων Μεταθέσεων, κατά την κρίση των ΓΕ.

γ. Ο τύπος του εντύπου της δήλωσης τόπου προτίμη-
σης και η προσθήκη νέων στοιχείων.

2. Ο υπολογισμός και η μοριοδότηση των κριτηρίων 
της παρούσας απόφασης αφορά στο σύνολο των ετών 
πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας των στελεχών, 
εκτός των κοινωνικών κριτηρίων του τόπου προτίμη-
σης - επιθυμίας μετάθεσης και της διάθεσης στέγης, η 
μοριοδότηση των οποίων υπολογίζεται και λαμβάνεται 
υπόψη από το έτος 2014 και 2022, αντίστοιχα.

3. Όπου στην παρούσα δεν προβλέπονται ειδικότε-
ρες ρυθμίσεις, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

Άρθρο 18
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η 
υπό στοιχεία Φ.411/1/294483/Σ.797/6.2.2018 απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 468).

Άρθρο 19 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των Παραρτημάτων, τα οποία απο-
τελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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*02057000812210012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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