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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4609
Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ,
ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 1
Υπεράσπιση στρατιωτικών
ενώπιον ποινικών δικαστηρίων
1. Στους εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικούς
και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων, κατά των οποίων
ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους, παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισης ενώπιον των
ποινικών δικαστηρίων από λειτουργούς του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους με απόφαση του Προέδρου
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ύστερα από
προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
εφόσον:
α. από διενεργηθείσα διοικητική εξέταση δεν διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος σχετικού με την πράξη για την οποία διώκονται και
β. δεν εκπροσωπούνται από δικηγόρο κατά τη διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται αν η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από ενέργεια της υπηρεσίας.
Άρθρο 2
Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 1400/1973
Στο ν.δ. 1400/1973 (Α΄ 114) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

Αρ. Φύλλου 67

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Αν η Επιτροπή αποφανθεί ότι το νόσημα του αξιωματικού είναι ανίατο ή ότι το τραύμα του ιάθηκε μεν αλλά
η φύση του τον καθιστά σωματικά ανίκανο για τη στρατιωτική υπηρεσία, ο αξιωματικός, εφόσον επιθυμεί την
υπαγωγή του στις καταστάσεις των άρθρων 14 έως 16,
υποβάλλει μέσα σε δέκα (10) ημέρες σχετική αίτηση.
Το Ανώτατο κατά κλάδο Συμβούλιο:
α. Αποδέχεται την αίτηση, υπάγει τον αξιωματικό σε
μία από τις καταστάσεις αυτές, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις και διαδικασίες, εξαιρουμένης
της εκ νέου παραπομπής του ενώπιον της Επιτροπής
και τον τοποθετεί σε θέση, αναλόγως του βαθμού και
της ειδικότητάς του,
β. αν η προθεσμία υποβολής της αίτησης παρήλθε
άπρακτη, αποφασίζει την αποστρατεία του αξιωματικού.».
2. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 24 καταργούνται.
3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 63 προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) Η κατάληψη οποιασδήποτε θέσης στον δημόσιο τομέα, εκτός Ενόπλων Δυνάμεων. Το προηγούμενο
εδάφιο εφαρμόζεται για το σύνολο του στρατιωτικού
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις.».
Άρθρο 3
Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 445/1974
Στο ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 προστίθεται περίπτωση μ΄ ως εξής:
«μ) Το Οικονομικό Σώμα.»
2. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 η περίπτωση β΄
καταργείται και η περίπτωση γ΄ αναριθμείται σε β΄.
3. Στο άρθρο 4 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση του Ανώτατου κατά Κλάδο Συμβουλίου,
εφόσον αυτή δεν συνεπάγεται οικονομικές επιπτώσεις
για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, δύναται να μετατάσσονται ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, από ένα όπλο σε
άλλο όπλο ή σώμα και αντίστροφα, καθώς και από ένα
σώμα σε άλλο σώμα του ίδιου Κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των γενικών ειδικοτήτων, ειδικοτήτων ή τεχνών,
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Άρθρο 44
Τροποποίηση του άρθρου 47 του ν. 4278/2014

Η παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4278/2014 (Α΄157) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Υπηρεσίας
Φάρων, μετά από γνώμη της Υδρογραφικής Υπηρεσίας,
της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και της κατά τόπον αρμόδιας περιφερειακής ενότητας που διατυπώνεται σε αποκλειστική
προθεσμία τριών (3) μηνών, ιδρύονται, αντικαθίστανται,
καταργούνται, τοποθετούνται και λειτουργούν οι πυρσοί.
Εφόσον η προβλεπόμενη στο προηγούμενο εδάφιο γνώμη της κατά τόπον αρμόδιας περιφερειακής ενότητας
δεν διατυπωθεί στην προβλεπόμενη προθεσμία, η απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού εκδίδεται και χωρίς αυτήν. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται
και τροποποιούνται τα χαρακτηριστικά των πυρσών, ο
σκοπός και η διάρκεια λειτουργίας τους, καθώς και ο
τόπος και το είδος τους και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα
σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 4. Για την εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων
ή για έκτακτους λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, η
εγκατάσταση, η τροποποίηση ή η κατάργηση φωτοσήμανσης γίνεται με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΝ χωρίς τις
ανωτέρω γνωμοδοτήσεις.».
Άρθρο 45
Τροποποίηση του άρθρου 30Γ
του ν. 1264/1982
1. Η παρ. 10 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 (Α΄ 79)
αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Τα πρωτοβάθμια σωματεία λειτουργούν σε χώρο
εντός στρατοπέδου που τους παραχωρείται ύστερα από
αίτησή τους, από τον Ανώτερο Στρατιωτικό Διοικητή
της περιφερειακής ενότητας όπου εδρεύουν, εφόσον
υφίσταται διαθέσιμος.».
2. Η παρ. 18 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
«18. Στο διοικητικό συμβούλιο των Μετοχικών Ταμείων
Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και στους αντίστοιχους Ειδικούς Λογαριασμούς συμμετέχει υποχρεωτικά
ως παρατηρητής κατά περίπτωση ένας (1) εκπρόσωπος
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών,
του αντίστοιχου Κλάδου, από τους υπηρετούντες σε μονάδα της Αττικής, που ορίζεται από το διοικητικό της
συμβούλιο.».
3. Η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4494/2017, ως προς τη λήψη απόφασης
από το καταστατικό συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών σχετικά με την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα της συνέχισης της νομικής
εκπροσώπησης των στρατιωτικών από τις συσταθείσες
μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4494/2017 ενώσεις σε
επίπεδο περιφερειών, παρατείνεται μέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους.
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Άρθρο 46
Απαλλοτριώσεις ακινήτων με δαπάνες
του Ταμείου Εθνικής Άμυνας
1. Τα ακίνητα που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά με
δαπάνες του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.) περιέρχονται στην κυριότητα του Ταμείου Εθνικής Άμυνας.
2. Η κυριότητα ακινήτων που έχουν απαλλοτριωθεί με
δαπάνες του Ταμείου Εθνικής Άμυνας και των οποίων η
πλήρης κυριότητα κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος
του παρόντος νόμου ανήκει στο δημόσιο, περιέρχεται
στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας με τη μεταγραφή της οικείας
πράξης κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στο
βιβλίο μεταγραφών ή στο Κτηματολόγιο στο όνομα του
Ταμείου Εθνικής Άμυνας, από τη συντέλεσή της και χωρίς
να απαιτείται άλλη μεταβιβαστική πράξη. Δικαιώματα
τρίτων που έχουν συσταθεί επί των ανωτέρω ακινήτων
δεν θίγονται.
Άρθρο 47
Λοιπές διατάξεις
1. Ειδικά για την καταβολή πάσης φύσεως κοινωνικών επιδομάτων, παροχών ή οικονομικών ενισχύσεων
και την εφαρμογή λοιπών προγραμμάτων και δράσεων
κοινωνικής ή προνοιακής πολιτικής από τους φορείς
του δημόσιου τομέα, τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που
καταβλήθηκαν στους δικαιούχους των άρθρων 10 έως
15 του ν. 4575/2018 (Α΄ 192) δεν συνυπολογίζονται στο
εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, εφόσον το ύψος
του αποτελεί κριτήριο για τη χορήγηση ή την εφαρμογή
τους.
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 13 του
ν. 4494/2017 (Α΄ 165) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Η πλήρωση των θέσεων Λοχαγών, που κενώνονται στο Σώμα μετά την αρχική στελέχωσή του, γίνεται
με διαγωνισμό, στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν
αξιωματικοί απόφοιτοι των, κατά την έννοια της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 1 του ν. 3883/2010, ανώτατων
στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που φέρουν
τον βαθμό του Λοχαγού ή αντίστοιχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.».
3. Στο άρθρο 32 του ν. 4354/2015 (Α΄176) προστίθεται
δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Στο πολιτικό προσωπικό, που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας,
καθώς και στο πολιτικό προσωπικό ειδικότητας μετεωρολόγου που υπηρετεί σε μετεωρολογικά κλιμάκια
της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ή σε άλλα
μετεωρολογικά κλιμάκια, που εδρεύουν σε μονάδες
της Πολεμικής Αεροπορίας καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας, ο τρόπος καταβολής της και
κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζεται με την υπουργική
απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 4427/2016
(Α΄ 188).».

