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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Μαρτίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.421.4/1/322490/Σ. 1493
Οριστική απόλυση των οπλιτών και των εφέδρων αξιωματικών από τις τάξεις των Ενόπλων
Δυνάμεων.
OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 καθώς και της παρ.
7 του άρθρου 48 του ν. 3421/2005 «Στρατολογία των
Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (Α΄302).
β. Της περ. ιβ΄ του άρθρου 20 και της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143).
γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2. Την υπό στοιχεία 247153α/9-8-2019 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή» (Β΄ 3181).
3. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 4805).
4. Την από 11-02-2021 πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
5. Την υπ’ αριθμ. 76/25-02-2021 εισηγητική έκθεση
του Προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ποσού 3.556.330 ευρώ για το έτος 2022, καθώς
και για τα επόμενα έτη, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ (Ε.Φ. 1011.202.0000000),
αποφασίζουμε:

Αρ. Φύλλου 853

Άρθρο 1
Καθορισμός του προς οριστική απόλυση
χρόνου στρατεύσιμης στρατιωτικής
υποχρέωσης των οπλιτών
Οι οπλίτες και οι πρότακτοι οπλίτες απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά τη
συμπλήρωση του παρακάτω χρόνου πραγματικής στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης:
α) Οι υπόχρεοι πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής
υποχρέωσης:
αα) Εννέα (9) μηνών, εφόσον εκπληρώσουν μετά το
πέρας της εκπαίδευσής τους, την υπόλοιπη στρατεύσιμη
στρατιωτική τους υποχρέωση, εξ ολοκλήρου (αποκλειομένων των αποσπάσεων) σε Μονάδες του Στρατού
Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, που εδρεύουν ή αναπτύσσονται για επιχειρησιακούς λόγους στις περιοχές μόνο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και των Περιφερειακών Ενοτήτων
Έβρου, Καλύμνου, Καρπάθου - Ηρωικής Νήσου Κάσου,
Κω και Ρόδου και σε πολεμικά πλοία Συγκροτήματος
Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ), Συγκροτήματος Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ), Υπηρεσίας Φάρων
(ΥΦ) και Υδρογραφικής Υπηρεσίας (ΥΥ), για το Πολεμικό
Ναυτικό.
αβ) Εννέα (9) μηνών, εφόσον εκπληρώσουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση εξ ολοκλήρου σε
Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων ή σε Μονάδες - Ανεξάρτητες Υπομονάδες που υπάγονται σε Σχηματισμούς των
Ειδικών Δυνάμεων με την ειδικότητα του Καταδρομέα
ή Πεζοναύτη.
αγ) Εννέα (9) μηνών, εφόσον εκπληρώσουν, το υπόλοιπο της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης,
μετά τη βασική και ειδική εκπαίδευση, στη Νήσο «Κ».
αδ) Δώδεκα (12) μηνών, εφόσον εκπληρώσουν τη
στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση σε οποιαδήποτε Μονάδα ή Υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, εκτός
των αναφερομένων στις προηγούμενες υποπεριπτώσεις.
β) Οι υπόχρεοι μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εννεάμηνης διάρκειας, απολύονται
οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά
τη συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατεύσιμης
στρατιωτικής υποχρέωσης οκτώ (8) μηνών, εφόσον:
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βα) Εκπληρώσουν μετά το πέρας της εκπαίδευσής
τους, την υπόλοιπη στρατεύσιμη στρατιωτική τους
υποχρέωση, εξ ολοκλήρου (αποκλειομένων των αποσπάσεων) σε Μονάδες του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, που
εδρεύουν ή αναπτύσσονται για επιχειρησιακούς λόγους
στις περιοχές μόνο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
και των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Καλύμνου,
Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου, Κω και Ρόδου και
σε πολεμικά πλοία Συγκροτήματος Αρχηγείου Στόλου
(ΑΣ), Συγκροτήματος Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας
Ναυτικού (ΔΔΜΝ), Υπηρεσίας Φάρων (ΥΦ) και Υδρογραφικής Υπηρεσίας (ΥΥ), για το Πολεμικό Ναυτικό.
ββ) Εκπληρώσουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους
υποχρέωση εξ ολοκλήρου σε Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων ή σε Μονάδες-Ανεξάρτητες Υπομονάδες που υπάγονται σε Σχηματισμούς των Ειδικών Δυνάμεων με την
ειδικότητα του Καταδρομέα ή Πεζοναύτη.
βγ) Εκπληρώσουν, το υπόλοιπο της στρατεύσιμης
στρατιωτικής τους υποχρέωσης, μετά τη βασική και ειδική εκπαίδευση, στη Νήσο «Κ».
Άρθρο 2
Καθορισμός του προς οριστική απόλυση
χρόνου στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης
των εφέδρων αξιωματικών
Οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί - Έφεδροι Ανθυπολοχαγοί του Στρατού Ξηράς, οι Επίκουροι Σημαιοφόροι του
Πολεμικού Ναυτικού και οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί
- Έφεδροι Ανθυποσμηναγοί της Πολεμικής Αεροπορίας
απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά τη συμπλήρωση του παρακάτω χρόνου
πραγματικής στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης:
α) Δεκατεσσάρων (14) μηνών, εφόσον εκπληρώσουν
μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους, την υπόλοιπη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, εξ ολοκλήρου
(αποκλειομένων των αποσπάσεων) σε Μονάδες του
Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, που εδρεύουν ή αναπτύσσονται για
επιχειρησιακούς λόγους στις περιοχές μόνο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και των Περιφερειακών Ενοτήτων
Έβρου, Καλύμνου, Καρπάθου- Ηρωικής Νήσου Κάσου, Κω
και Ρόδου και σε πολεμικά πλοία Συγκροτήματος Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ), Συγκροτήματος Διοίκησης Διοικητικής
Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ), Υπηρεσίας Φάρων (ΥΦ) και
Υδρογραφικής Υπηρεσίας (ΥΥ), για το Πολεμικό Ναυτικό.
β) Δεκατεσσάρων (14) μηνών, εφόσον εκπληρώσουν
τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση εξ ολοκλήρου σε Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων ή σε ΜονάδεςΑνεξάρτητες Υπομονάδες που υπάγονται σε Σχηματισμούς των Ειδικών Δυνάμεων με την ειδικότητα του
Καταδρομέα ή Πεζοναύτη.
γ) Δεκατεσσάρων (14) μηνών, εφόσον εκπληρώσουν,
το υπόλοιπο της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης, μετά τη βασική και ειδική εκπαίδευση, στη
Νήσο «Κ».
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δ) Δεκαεπτά (17) μηνών, εφόσον εκπληρώσουν τη
στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση σε οποιαδήποτε Μονάδα ή Υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων,
εκτός των προαναφερομένων στο παρόν άρθρο.
Άρθρο 3
Καθορισμός πολεμικών πλοίων
Για την υπαγωγή στις διατάξεις των άρθρων 1 και 2,
ως πολεμικά πλοία λογίζονται τα εξής:
α) Πλοία Συγκροτήματος ΑΣ: Φρεγάτες (Φ/Γ), Ταχέα
Περιπολικά Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ), Κανονιοφόροι (Κ/Φ), Περιπολικά Πλοία (ΠΠ), Πλοία Γενικής Υποστηρίξεως (ΠΓΥ), Υποβρύχια (Υ/Β), Αρματαγωγά (Α/Γ),
Πλοία Ταχείας Μεταφοράς (ΠΤΜ), Ναρκοθηρευτικά (Ν/
ΘΗ), Πλοία Αλιείας Τορπιλών (ΠΑΤ), Αποβατικά (Α/Β).
β) Πλοία Συγκροτήματος ΔΔΜΝ: Πετρελαιοφόρα (ΠΦ),
Υδροφόρες (Υ/Φ), Φραγμοθέτιδα (Φ/Θ), Πλοία Μεταφοράς Προσωπικού (ΠΜΠ), Αποβατικά (Α/Β), Ρυμουλκά
(Ρ/Κ).
γ) Πλοία Υπηρεσίας Φάρων: Πλοία Φάρων (ΠΦΑ).
δ) Πλοία Υδρογραφικής Υπηρεσίας: Υδρογραφικά
(Υ/Γ), Υδρογραφικά - Ωκεανογραφικά (Υ/Γ-Ω/Κ).
Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις
Όσοι οπλίτες και πρότακτοι οπλίτες υπόχρεοι πλήρους
ή μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης
εννεάμηνης διάρκειας και Έφεδροι Αξιωματικοί (Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί-Έφεδροι Ανθυπολοχαγοί του
Στρατού Ξηράς), υπηρετούν στις τάξεις των Ενόπλων
Δυνάμεων κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της
παρούσας απόφασης, απολύονται οριστικά από αυτές
μετά τη συμπλήρωση του χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, όπως καθορίστηκε με τις προϊσχύσασες
διατάξεις.
Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής και με
την επιφύλαξη του άρθρου 4, καταργούνται:
α) Η υπό στοιχεία Φ.420/143/62321/Σ.460/17 Οκτ 2001
(Β΄1407) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
β) Η υπό στοιχεία Φ.420/107/5661/Σ.434/15 Δεκ 2003
(Β΄1872) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
γ) Η υπό στοιχεία Φ.421.4/2/204367/Σ.969/19 Ιουν
2009 (Β΄1224) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
δ) Η υπό στοιχεία Φ.421.4/13/209290/Σ.2104/15 Δεκ
2009 (Β΄2465) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
ε) Η υπό στοιχεία Φ.421.4/1/503691/Σ.4000/23 Ιουν
2017 (Β΄2720) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εθνικής Άμυνας, καθώς και κάθε άλλη γενική και ειδική
διάταξη, που ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό
τρόπο.
Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις
1. Ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης αυτής εκδίδονται, εφόσον απαιτηθεί, από τη
Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου
Εθνικής Άμυνας.
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2. Διοικητικές οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης αυτής εκδίδονται, εφόσον απαιτηθεί, από τους οικείους Κλάδους.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 2021 Γ΄ Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας και την 2021
Β΄ ΕΣΣΟ του Πολεμικού Ναυτικού.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υφυπουργός
Εθνικής Άμυνας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02008530403210004*

