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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Φεβρουαρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 16
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την
απονομή αποστρατευτικού βαθμού Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων σε εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας βαθμού Ανθυπασπιστή που τίθενται σε αποστρατεία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του δεύτερου εδάφιου της παρ. 6 τoυ άρθρου 13
του ν. 1848/1989 «Περί προελεύσεως των Μονίμων Αξιωματικών του Οικονομικού και Στρατολογικού Σώματος
των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112),
όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4494/2017
«Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών
και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων
Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 165).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005, ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160) και την
υπ’ αριθμ. Υ68/17-9-2018/απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Ρήγα» (Β΄ 4085).
3. Την υπ’αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168)
4. Την υπ’ αριθμ. 50/9-2-2018 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Τις υπ’ αριθμ. 138/24-7-2018 και 247/31-12-2018
γνωμοδοτήσεις του Α΄ Τμήματος Διακοπών και του Ε΄
Τμήματος αντίστοιχα, του Συμβουλίου της Επικρατείας,
μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής

Αρ. Φύλλου 21

Άμυνας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Διαδικασία απονομής
αποστρατευτικού βαθμού
Οι εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας βαθμού
Ανθυπασπιστή που τίθενται σε αποστρατεία, μπορούν
να προάγονται στον αποστρατευτικό βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), με απόφαση του οικείου Συμβουλίου Κρίσεων που λαμβάνεται πριν από την έκδοση
της διοικητικής πράξης αποστρατείας.
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις απονομής
αποστρατευτικού βαθμού
Ο αποστρατευτικός βαθμός του Ανθυπολοχαγού
και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των ΕΔ απονέμεται στους εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας
εφόσον πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Έχουν μονιμοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 69 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167).
β) Έχουν συμπληρώσει τριάντα (30) έτη συνολικής
στρατιωτικής υπηρεσίας, από τα οποία πέντε (5) στο
βαθμό του Ανθυπασπιστή.
γ) Η αποστρατεία τους δεν λαμβάνει χώρα σε εφαρμογή του άρθρου 22 του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160).
δ) Δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα από οποιοδήποτε δικαστήριο για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση
(κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί
την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή, εγκλήματα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για τα αδικήματα των άρθρων 15
έως και 41, 46 έως και 48, 51, 69 έως 71, 82 έως και 85,
92 έως και 139, 140, 142 έως και 155 του Στρατιωτικού
Ποινικού Κώδικα.
ε) Δεν έχουν δυσμενή κρίση σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις περί ιεραρχίας και προαγωγών των Ανθυπασπιστών και μονίμων και εθελοντών οπλιτών των ΕΔ.
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Άρθρο 3
Ανάκληση στην ενεργό υπηρεσία

1. Σε περίπτωση ανάκλησης στην ενεργό υπηρεσία,
οι εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας, στους
οποίους είχε απονεμηθεί ο αποστρατευτικός βαθμός
του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των ΕΔ, φέρουν το βαθμό που είχαν αποκτήσει
πριν από την αποστρατεία τους. Σε αυτούς δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 41 του
ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160).
2. Σε περίπτωση απολύσεως των αναφερομένων στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου για οποιαδήποτε
αιτία από τις τάξεις των ΕΔ εφαρμόζονται οι διατάξεις
των άρθρων 1 και 2 του παρόντος.

Τεύχος Α’ 21/15.02.2019

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Αμύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Εθνικής Άμυνας

Οικονομικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
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