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ΥΕΘΑ ΚΑΙ ΑΝΥΕΘΑ

Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού

των  Ενόπλων  Δυνάμεων,  των  κατηγοριών  του

δικαιούμενου  προσωπικού,  των  προϋποθέσεων,  της

διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος

για  τη  χορήγησή  τους  στο  στρατιωτικό  προσωπικό

των Ενόπλων Δυνάμεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΡΥΘΜΙΣΗ  ΤΩΝ  ΕΙΔΩΝ  ΤΩΝ  ΑΔΕΙΩΝ,  ΤΗΣ  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ,  ΤΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ,  ΚΑΘΩΣ  ΚΑΙ  ΚΑΘΕ  ΑΛΛΟΥ  ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ
ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,
ΠΟΥ  ΥΠΗΡΕΤΕΙ  ΤΙΣ  ΕΝΟΠΛΕΣ  ΔΥΝΑΜΕΙΣ  ΓΙΑ  ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ  ΤΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ,  ΣΤΟΥΣ  ΟΠΛΙΤΕΣ  ΒΡΑΧΕΙΑΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΦΕΔΡΟΥΣ ΟΠΛΙΤΕΣ
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Άρθρο 28

Γενικά

1. Στους οπλίτες,  Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς (ΔΕΑ),  Επίκουρους
Αξιωματικούς και Έφεδρους Αξιωματικούς που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις
(ΕΔ), για εκπλήρωση της στρατεύσιμης και τυχόν πρόσθετης στρατιωτικής τους
υποχρέωσης, χορηγούνται, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στα άρθρα 29 έως 40
της παρούσας απόφασης, οι παρακάτω άδειες απουσίας:

α. Κανονική.

β. Τιμητική.

γ. Αναρρωτική.

δ. Αγροτική ή φοιτητική ή για αντιμετώπιση θεομηνίας.

ε. Προσωπική.

στ. Επικίνδυνης εργασίας.

ζ. Γονική.

η. Ειδική, μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ).

θ. Ειδική, εθελοντών σε διεθνείς αγώνες, που διεξάγονται στην Ελ-
λάδα.

2. Οι άδειες που προβλέπονται από τις περιπτώσεις β, στ, ζ, η και θ της
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και η αναρρωτική, που χορηγείται μετά από νο-
σηλεία για πάθηση ή βλάβη που προήλθε από την εκτέλεση της υπηρεσίας και
εξαιτίας αυτής, καθώς και όλη η αναρρωτική άδεια που χορηγείται στους ΔΕΑ, Επί-
κουρους Αξιωματικούς και Έφεδρους Αξιωματικούς δεν υπολογίζονται στα όρια της
συνολικής διάρκειας των αδειών, όπως προσδιορίζονται ειδικότερα στην παράγρα-
φο 2 του άρθρου 40 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 29

Κανονική άδεια

1. Χορηγείται κανονική άδεια διάρκειας τριών (3) ημερών για κάθε πλήρες
δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οι  υπηρετούντες οφείλουν να
υπηρετήσουν, χωρίς να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες συνολικά. Ως πλήρες
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δίμηνο θεωρείται και ο πλήρης μήνας που τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση των
διμήνων από το σύνολο της καθοριζομένης προς απόλυση πραγματικής στρατιωτι-
κής υπηρεσίας.

2. Η κανονική άδεια είναι υποχρεωτική και χορηγείται οποτεδήποτε μετά τη
συμπλήρωση της βασικής εκπαίδευσης, εφάπαξ ή σε τμήματα διάρκειας δύο (2)
τουλάχιστον ημερών το καθένα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να χορη-
γείται  και  κατά τη διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης, μετά την ορκωμοσία των
υπηρετούντων, κανονική άδεια μέχρι τέσσερις (4) ημέρες, εφάπαξ ή σε δύο (2)
τμήματα των δύο (2) ημερών. Η συνδρομή ή όχι εξαιρετικής περίπτωσης κρίνεται
από το Διοικητή της Μονάδας ή της Υπηρεσίας στην οποία αυτοί υπηρετούν.

3. Η κανονική άδεια χορηγείται αναλογικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της στρα-
τιωτικής υπηρεσίας και οπωσδήποτε τουλάχιστον το ήμισυ αυτής πριν το τελευταίο
δίμηνο από την απόλυση.

Άρθρο 30

    Τιμητική άδεια

1. Χορηγείται τιμητική άδεια μέχρι δέκα (10) ημέρες, χωριστά για κάθε δια-
κεκριμένη πράξη των υπηρετούντων, που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της εκπλή-
ρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης. Για την ίδια διακεκριμένη πράξη μπο-
ρεί να χορηγηθεί τιμητική άδεια μόνο μία φορά. Αν η διακεκριμένη πράξη επαναλη-
φθεί, μπορεί να χορηγηθεί νέα τιμητική άδεια. Ο συνολικός χρόνος της τιμητικής
άδειας δεν υπερβαίνει τις σαράντα (40) ημέρες.

2. Η χορήγηση της τιμητικής άδειας δεν είναι υποχρεωτική, εκτός των πα-
ρακάτω περιπτώσεων:

α. Της αιμοδοτικής, η οποία μπορεί να χορηγηθεί μέχρι δύο (2) φορές
κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και
δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες κάθε φορά.

β. Της τιμητικής λόγω ορκωμοσίας των νεοσυλλέκτων οπλιτών, διάρ-
κειας τεσσάρων (4) ημερών, που χορηγείται αμέσως μετά την ορκωμοσία τους.

3. Η τιμητική άδεια χορηγείται οποτεδήποτε μετά την ορκωμοσία των υπη-
ρετούντων.
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      4. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, ως διακεκριμένες θεωρούνται οι
παρακάτω πράξεις:

α. Αυτές που υπερβαίνουν τα όρια της συνήθους μέριμνας και φρο-
ντίδας για τα μέσα και τα υλικά της στρατιωτικής υπηρεσίας.

β. Αυτές που συνιστούν αλληλεγγύη προς τρίτους που δεν υπαγο-
ρεύονται από ιδιαίτερο καθήκον ή υποχρέωση.

γ. Οι διακρίσεις σε κοινωνικούς ή επιστημονικούς τομείς που οφείλο-
νται  σε εργασίες ή δραστηριότητες του οπλίτη ή ΔΕΑ ή Επίκουρου ή Έφεδρου
Αξιωματικού κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της θητείας του.

5. Διακεκριμένη πράξη θεωρείται και η συμμετοχή σε αθλητικές δραστη-
ριότητες  Εθνικών  ή  Ολυμπιακών ομάδων ατομικών  ή  ομαδικών  αθλημάτων,  ή
αθλητικών συλλόγων ή σωματείων πρώτης ή δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Η τιμη-
τική αυτή άδεια δεν είναι υποχρεωτική και:

α. Η διάρκειά της καθορίζεται για κάθε φορά:

(1) Μέχρι τριάντα (30) ημέρες για όσους κατακτούν πρώτη, δεύ-
τερη ή τρίτη θέση σε Ολυμπιακούς, σε Παγκόσμιους ή Πανευρωπαϊκούς αγώνες ή
διοργανώσεις.

(2) Μέχρι είκοσι (20) ημέρες για όσους συμμετέχουν σε αγώνες
Εθνικών και Ολυμπιακών ομάδων σε επίσημες διοργανώσεις, ανάλογα με τη διάρ-
κεια των διοργανώσεων.

(3) Μέχρι δέκα (10) ημέρες για όσους συμμετέχουν στην προε-
τοιμασία για επίσημες διοργανώσεις.

(4) Τρεις (3) ημέρες για όσους συμμετέχουν σε μεμονωμένους
αγώνες στο εσωτερικό και πέντε (5) ημέρες στο εξωτερικό.

β. Για τη χορήγηση υποβάλλεται βεβαίωση από την οποία να προκύ-
πτει η συμμετοχή σε διοργάνωση, αγώνες ή προετοιμασία:

(1) Προκειμένου περί συμμετεχόντων σε Εθνικές ή Ολυμπιακές
ομάδες, βεβαίωση από την αρμόδια Ομοσπονδία ή άλλη αρχή.

(2) Προκειμένου περί συμμετεχόντων σε συλλόγους ή σωματεία
από τους συλλόγους ή τα σωματεία αυτά.
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6. Διακεκριμένη πράξη θεωρείται επίσης και η υπηρεσία σε Μονάδες ή Υπηρε-
σίες των Ενόπλων Δυνάμεων που εδρεύουν ή αναπτύσσονται για επιχειρησιακούς
λόγους στις περιοχές Θράκης, νήσων Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκανήσου και νή-
σου Κύπρου, για τη χορήγηση τιμητικής άδειας. Η τιμητική αυτή άδεια:

α. Διαρκεί δύο (2) ημέρες για κάθε πλήρη μήνα που πραγματικά υπη-
ρετείται στις περιοχές αυτές και όχι πλασματικά, όπως λ.χ. εγγραφή στη δύναμη
Μονάδας χωρίς παρουσίαση σε αυτήν ή με απόσπαση εκτός των περιοχών αυτών
ή με διακοπτόμενη υπηρεσία.

β. Χορηγείται υποχρεωτικά σε περιόδους που δεν έχει διαταχθεί αυ-
ξημένη ετοιμότητα ή επαγρύπνηση ή συναφή μέτρα του Εθνικού Συστήματος Συ-
ναγερμού μετά τη συμπλήρωση δίμηνης υπηρεσίας στις παραπάνω περιοχές και
οπωσδήποτε εντός μηνός από την συμπλήρωση του διμήνου που τη δικαιολογεί.
Σε περίπτωση μετάθεσης, η παραπάνω άδεια που δεν χορηγήθηκε κατά τις ανω-
τέρω καταστάσεις ετοιμότητας, χορηγείται από τη νέα Μονάδα εντός μηνός από
την παρουσίαση σε αυτή. Ειδικά σε όσους υπηρετούν στη νήσο Κύπρο, η προανα-
φερόμενη τιμητική άδεια μπορεί να χορηγηθεί μετά τον επαναπατρισμό των υπη-
ρετούντων.

γ. Δεν  χορηγείται  στους  υπηρετούντες  σε  Μονάδες  της  Θράκης,
εφόσον έχουν μόνιμη κατοικία στο Νομό όπου εδρεύει η Μονάδα τους, καθώς και
σε όσους υπηρετούν σε Μονάδες των νησιών Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκανήσου
και νήσου Κύπρου, εφόσον κατοικούν μόνιμα στα νησιά που υπηρετούν.

7. Αρμόδιος να κρίνει αν συντρέχει κάποια από τις παραπάνω προϋπο-
θέσεις είναι ο Διοικητής της Μονάδας ή ανεξάρτητης Υπομονάδας ή Υπηρεσίας, ο
οποίος αποφασίζει είτε με βάση στοιχεία ή έγγραφα που περιέρχονται σε αυτόν ή
προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος είτε εξ ιδίας αντιλήψεως. Αντίγραφα των στοιχείων
αυτών και σχετικό απόσπασμα Ημερήσιας Διαταγής για τη χορήγηση της τιμητικής
άδειας επισυνάπτονται στα ατομικά έγγραφα του υπηρετούντος.

Άρθρο 31

Αναρρωτική άδεια

1. Η αναρρωτική άδεια χορηγείται από τις αρμόδιες Επιτροπές Αναρρωτι-
κών Αδειών (ΕΑΑ) των Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτές ενημερώνουν σχετικά εντός της
ίδιας ημέρας τις Μονάδες των υπηρετούντων που έλαβαν την αναρρωτική άδεια.
Οι αποφάσεις των Επιτροπών Αναρρωτικών Αδειών για τη χορήγηση αναρρωτικής
άδειας,  εφαρμόζονται  υποχρεωτικά  τόσο  από τις  Μονάδες  όσο  κι  από  αυτούς
στους οποίους αφορούν.

2. Η αναρρωτική άδεια χορηγείται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια εκπλήρω-
σης της στρατιωτικής υποχρέωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύ-
ουν για τη λειτουργία των Επιτροπών Αναρρωτικών Αδειών.
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3. Η αναρρωτική  άδεια  μέχρι  τρεις  (3)  ημέρες  για  κάθε  πλήρες  δίμηνο
πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν να υπηρετή-
σουν, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Ως πλήρες δίμη-
νο θεωρείται και ο πλήρης μήνας που τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση των διμή-
νων από το σύνολο της καθοριζομένης προς απόλυση πραγματικής στρατιωτικής
υπηρεσίας.

4. Ολόκληρη η αναρρωτική άδεια που χορηγείται μετά από νοσηλεία για
βλάβη ή πάθηση που προήλθε από την εκτέλεση της υπηρεσίας και εξαιτίας αυ-
τής, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Η αναγνώριση της
άδειας αυτής ως χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται από την αρ-
μόδια Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ),  με βάση σχετικό πόρισμα Προανάκρισης ή
Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) ή Απλής Διοικητικής Εξέτασης (ΑΔΕ) ή αντι-
γράφου αναφοράς του παθόντος, σχετικού εγγράφου της Μονάδας και της ιατρι-
κής γνωμάτευσης της νοσηλείας του παθόντα. Οι Μονάδες μετά την καταχώριση
της μεταβολής χορήγησης της αναρρωτικής άδειας στα σχετικά βιβλία που τηρούν
και στα ατομικά έγγραφα του παθόντα, γνωρίζουν στην αρμόδια ΣΥ τη μεταβολή
της αναρρωτικής άδειας και  στέλνουν σε αυτή αντίγραφο της γνωμάτευσης της
ΕΑΑ,  καθώς και  αντίγραφο του  πορίσματος  Προανάκρισης  ή  ΕΔΕ ή  ΑΔΕ και,
εφόσον δεν έχουν εκδοθεί αυτές, η αναγνώριση γίνεται βάσει εγγράφου της Μο-
νάδας, που θα περιγράφει αναλυτικά το συμβάν, αναφοράς του παθόντα και ιατρι-
κής γνωμάτευσης του νοσοκομείου νοσηλείας του,  στην οποία θα αναγράφεται
υποχρεωτικά το είδος του τραύματος και οι τυχόν μελλοντικές επιπτώσεις αυτού
στην υγεία του παθόντα. Οι ΣΥ μετά τη λήψη της σχετικής μεταβολής, την καταχω-
ρίζουν στη στρατολογική μερίδα των παθόντων, τηρώντας τα σχετικά δικαιολογητι-
κά στο αρχείο τους και γνωστοποιούν στη Μονάδα αν ο χρόνος της αναρρωτικής
άδειας θεωρείται ή όχι ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, παραγγέλοντας ταυ-
τόχρονα την  καταχώριση της  σχετικής μεταβολής στα ατομικά έγγραφα αυτών.
Εφόσον υπάρχει αμφιβολία, υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά ιεραρχικά στο
Γενικό Επιτελείο του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων για λήψη απόφασης.

5. Διευκρινίζεται επίσης ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2
του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, ολόκληρη η αναρρωτική άδεια που χορη-
γείται στους ΔΕΑ, Επίκουρους Αξιωματικούς και Έφεδρους Αξιωματικούς  λογίζεται
ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

Άρθρο 32

Αγροτική άδεια

1. Η  αγροτική  άδεια  χορηγείται  στους  κατ’  επάγγελμα  αγρότες  και  σε
όσους είναι μέλη οικογένειας που τουλάχιστον ένας συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχι-
στείας πρώτου βαθμού είναι κατ’ επάγγελμα αγρότης.

2. Το ύψος της αγροτικής άδειας είναι τρεις (3) ημέρες για κάθε πλήρες δί-
μηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν να υπη-
ρετήσουν, χωρίς να υπερβαίνει συνολικά τις είκοσι (20) ημέρες. Ως πλήρες δίμηνο
θεωρείται και ο πλήρης μήνας που τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση των διμή-
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νων από το σύνολο της καθοριζομένης προς απόλυση πραγματικής στρατιωτικής
υπηρεσίας.

3. Η αγροτική  άδεια  δεν  είναι  υποχρεωτική  και  χορηγείται  οποτεδήποτε
μετά τη βασική και ειδική εκπαίδευση εφάπαξ ή σε τμήματα των δύο (2) τουλάχι-
στον ημερών το καθένα.

4. Όσοι λαμβάνουν αγροτική άδεια, μετά την επιστροφή τους από αυτή,
οφείλουν να προσκομίσουν στη Μονάδα τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Βεβαίωση από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Περιφε-
ρειακής Ενότητας ή άλλης αρμόδιας αρχής, από την οποία να προκύπτει ότι αυτοί
είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες ή ότι είναι μέλη οικογένειας που τουλάχιστον ένας
συγγενής  εξ  αίματος  ή  εξ  αγχιστείας  πρώτου  βαθμού  είναι  κατ’  επάγγελμα
αγρότης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

β.  Βεβαίωση του προέδρου της Κοινότητας ή του Δημάρχου ή του ορ-
γάνου που διοικεί  τον αγροτικό συνεταιρισμό ή άλλης αρμόδιας υπηρεσίας που
έχει έδρα στον τόπο διαμονής αυτών που έλαβαν την άδεια, από την οποία να
προκύπτει  ότι  κατά τη διάρκεια της άδειας πραγματοποίησαν ή συμμετείχαν σε
αγροτικές εργασίες.

Άρθρο 33

Φοιτητική άδεια

1. Χορηγείται φοιτητική άδεια στους φοιτητές σχολής της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης εσωτερικού ή εξωτερικού, για κύριες ή για μεταπτυχιακές σπουδές.

2. Το ύψος της φοιτητικής άδειας είναι τρεις (3) ημέρες για κάθε πλήρες δί-
μηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν να υπη-
ρετήσουν, χωρίς να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες. Ως πλήρες δίμηνο θεωρείται
και ο πλήρης μήνας που τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση των διμήνων από το
σύνολο της καθοριζομένης προς απόλυση πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

3. Όσοι λαμβάνουν φοιτητική άδεια, μετά την επιστροφή τους από αυτή
οφείλουν να προσκομίσουν στη Μονάδα τους βεβαίωση της οικείας σχολής της
τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης,  περί  συμμετοχής,  κατά  τη  διάρκεια  της  άδειας,  σε
οποιεσδήποτε εξετάσεις της εν λόγω σχολής.

4. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού φοιτητής θεωρείται όποιος είναι
γραμμένος σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανα-
γνωρισμένη από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες του εσωτερικού ή του εξωτερι-
κού για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές. Όσοι είναι γραμμένοι σε φροντιστήριο ή
σε εκπαιδευτήριο που δεν είναι αναγνωρισμένο ή ενταγμένο σε βαθμίδα εκπαίδευ-
σης (εργαστήριο ελευθέρων σπουδών κλπ) καθώς και όσοι είναι γραμμένοι σε εκ-
παιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού για απόκτηση διδακτορικού δι-
πλώματος, δεν θεωρούνται φοιτητές κατά την έννοια του άρθρου αυτού.
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Άρθρο 34

Άδεια για αντιμετώπιση θεομηνίας

1. Χορηγείται άδεια σε αυτούς που έχουν οικογενειακή, ατομική ή πατρική
κατοικία ή περιουσία σε περιοχή που επλήγη από θεομηνία (σεισμό, πλημμύρα
κλπ.).

2. Το ύψος της άδειας για αντιμετώπιση θεομηνίας είναι τρεις (3) ημέρες
για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετού-
ντες οφείλουν να υπηρετήσουν, χωρίς να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες. Ως
πλήρες δίμηνο θεωρείται και ο πλήρης μήνας που τυχόν απομένει μετά την αφαί-
ρεση των διμήνων από το σύνολο της καθοριζομένης προς απόλυση πραγματικής
στρατιωτικής υπηρεσίας.

3. Όσοι λαμβάνουν άδεια για αντιμετώπιση θεομηνίας, μετά την επιστροφή
τους από αυτή, οφείλουν να προσκομίσουν στη Μονάδα τους βεβαίωση του γρα-
φείου ΠΣΕΑ της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, από την οποία να προκύπτει
ότι η περιοχή όπου βρίσκεται η οικογενειακή, ατομική ή πατρική κατοικία ή περιου-
σία αυτού που έλαβε την άδεια, έχει πληγεί προσφάτως από θεομηνία. Την ως
άνω βεβαίωση μπορεί να ζητήσει και η Μονάδα στην περίπτωση που αυτός δη-
λώνει ότι η έκδοσή της δεν ήταν ευχερής μετά τη λήξη της άδειας, λόγω των διοικη-
τικών δυσχεριών εξαιτίας της θεομηνίας. Στις περιπτώσεις που η εκδήλωση της θε-
ομηνίας είναι λόγω της έκτασής της αυταπόδεικτη, τη βεβαίωση εκδίδει ο Διοικητής
που χορήγησε την άδεια.

Άρθρο 35

Προσωπική άδεια

1. Χορηγείται προσωπική άδεια μέχρι δέκα (10) ημέρες συνολικά σε αυ-
τούς που έχουν σημαντικό πρόβλημα για την επίλυση του οποίου είναι αναγκαία η
αυτοπρόσωπη παρουσία τους ή σοβαρή οικογενειακή υποχρέωση που αναφέρεται
σε σύζυγο ή συγγενή μέχρι δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

2. Η προσωπική άδεια δεν είναι υποχρεωτική και χορηγείται οποτεδήποτε
κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.

3. Όσοι λαμβάνουν προσωπική άδεια, μετά την επιστροφή τους από αυτή,
οφείλουν να προσκομίσουν στη Μονάδα τους βεβαίωση ή πιστοποίηση οποιασδή-
ποτε αρχής από την οποία να προκύπτει η συνδρομή των προϋποθέσεων χορήγη-
σης της άδειας (π.χ. ιατρικά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, βεβαιώσεις δημοσίων ή
δημοτικών αρχών κλπ). Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση βε-
βαίωσης ή πιστοποίησης λόγω της φύσης του προσωπικού προβλήματος ή όταν
επιβάλλεται η τήρηση εχεμύθειας, τη βεβαίωση εκδίδει ο Διοικητής που χορήγησε
την άδεια.
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Άρθρο 36

Άδεια επικίνδυνης εργασίας

1. Η άδεια επικίνδυνης εργασίας χορηγείται σε όσους υπηρετούν και εκτε-
λούν ως κύριο έργο αυτό του χειριστή ακτινολογικών μηχανημάτων ή εμφανιστή
ακτινολογικών εργαστηρίων ή ραδιοφυσικού (χειριζόμενου ραδιοϊσότοπα) σε κάθε
φύσης εργαστήρια των Ενόπλων Δυνάμεων.

2. Το ύψος της άδειας  επικίνδυνης εργασίας είναι  πέντε  (5)  ημέρες για
κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής απασχόλησης με τις παραπάνω εργασίες, χωρίς
να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες για κάθε πλήρες δωδεκάμηνο εκτέλεσης επι-
κίνδυνης εργασίας. Για τον πλήρη μήνα που τυχόν απομένει μετά την αφαίρεση
των διμήνων από το σύνολο της πραγματικής απασχόλησης με τις παραπάνω ερ-
γασίες, χορηγείται άδεια επικίνδυνης εργασίας δύο (2) ημερών. Ως προς τον τρόπο
χορήγησης εφαρμόζονται ανάλογα όσα ισχύουν για τη χορήγηση της κανονικής
άδειας.

3. Για τη δικαιολόγηση της άδειας επικίνδυνης εργασίας, οι Μονάδες ή οι
Υπηρεσίες, που εκπληρώθηκε η επικίνδυνη εργασία, εκδίδουν βεβαίωση περί του
χρόνου εκτέλεσης του σχετικού έργου.  Η βεβαίωση κατατίθεται  στη Μονάδα,  η
οποία χορηγεί την άδεια.
 

Άρθρο 37

Γονική άδεια

1. Χορηγείται γονική άδεια πέντε (5) ημερών για κάθε τέκνο που βρίσκεται
στη ζωή.

2. Η γονική άδεια είναι υποχρεωτική και χορηγείται οποτεδήποτε μετά τη
βασική εκπαίδευση βάσει πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, το οποίο εκ-
δίδεται από το Δήμο ή την Κοινότητα στα Δημοτολόγια των οποίων οι δικαιούχοι εί-
ναι γραμμένοι, και δεν έχει παρέλθει δίμηνο από την έκδοσή του. Η έκδοση του πι-
στοποιητικού  αυτού ζητείται  αυτεπάγγελτα από τις  Μονάδες,  κατόπιν  έγγραφης
εξουσιοδότησης από τον ενδιαφερόμενο και σύμφωνα με τη διαδικασία που καθο-
ρίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Όταν η αυτεπάγγελτη αναζήτηση
καθίσταται  ιδιαίτερα δυσχερής λόγω πολυπλοκότητας της σύνθεσης της οικογε-
νειακής μερίδας των ενδιαφερομένων (π.χ. πολλαπλοί γάμοι των γονέων κλπ) ή
αδύνατη, επειδή η έκδοση του πιστοποιητικού προϋποθέτει την προηγούμενη εκ-
δήλωση νομικών πράξεων εκ μέρους τους, υποδεικνύεται στους ενδιαφερόμενους
να απευθυνθούν οι ίδιοι στις αρμόδιες αρχές για την έκδοση του σχετικού πιστο-
ποιητικού και την προσκόμισή του, στη συνέχεια, στη Μονάδα.

3. Η γονική άδεια μπορεί να χορηγηθεί εφάπαξ ή σε τμήματα των δύο (2)
τουλάχιστον ημερών το καθένα.
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Άρθρο 38

Ειδική άδεια μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)

1. Χορηγείται ειδική άδεια μέχρι δέκα (10) ημέρες συνολικά σε όσους είναι
γραμμένοι ως μέλη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) πριν από την αρχική
κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), η συμμετοχή τους σε προγράμματα
αυτών κρίνεται αναγκαία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και δεν είναι δυνατή η
αναπλήρωσή τους από άλλο μέλος της ίδιας οργάνωσης που δεν υπηρετεί στις
ΕΔ.

2. Η ως άνω άδεια χορηγείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κατόπιν
εισήγησης του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου (ΓΕ) του οικείου Κλάδου μετά τη
συμπλήρωση της βασικής και ειδικής εκπαίδευσης. Δεν χορηγείται στους υποψή-
φιους Έφεδρους Αξιωματικούς για όσο διάστημα φοιτούν σε κέντρα ή σχολές που
προβλέπονται για την ονομασία τους σε ΔΕΑ.

3. Για τη χορήγηση της ειδικής αυτής άδειας για κάθε ενδιαφερόμενο μέλος
ΜΚΟ θα πρέπει:

α. Να υποβάλλεται  εγγράφως στη Διεύθυνση Στρατολογικού (ΔΣΛ)
του ΓΕ του οικείου Κλάδου των ΕΔ, αιτιολογημένο και προσδιορισμένο αίτημα της
Υπηρεσίας  Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας  (ΥΔΑΣ)  δέκα (10)  ημέρες πριν
από την έναρξη της αιτούμενης άδειας.

β. Στο αίτημα αυτό θα αναγράφονται απαραίτητα:

(1) Η ονομασία της ΜΚΟ στην οποία έχει εγγραφεί ως μέλος ο
ενδιαφερόμενος και η ημερομηνία εγγραφής του.

(2) Η έδρα της και ο σκοπός της.

(3) Ο τόπος εφαρμογής του προγράμματος (περιοχή, χώρα), ο
ακριβής χρόνος διάρκειας της συμμετοχής στο πρόγραμμα και οι λόγοι που καθι-
στούν απαραίτητη τη συμμετοχή του ενδιαφερομένου.

(4) Η αδυναμία της ΜΚΟ να αναπληρώσει τον ενδιαφερόμενο με
άλλο μέλος της που δεν υπηρετεί στις ΕΔ.

γ. Το παραπάνω αίτημα να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του
ν.1599/86 (Α΄ 75), συμπληρωμένη και υπογραμμένη από τον ενδιαφερόμενο, στην
οποία θα δηλώνει την επιθυμία του για συμμετοχή στο πρόγραμμα της ΜΚΟ. Η
απάντηση, θα κοινοποιείται και στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία για την ενη-
μέρωση της στρατολογικής μερίδας του ενδιαφερομένου.

4. Η ως άνω άδεια διακόπτεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
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α. Με  υπεύθυνη  δήλωση του  ενδιαφερομένου,  στην  οποία  να  δη-
λώνει την επιθυμία του για μη συνέχιση της συμμετοχής του στο πρόγραμμα της
ΜΚΟ.

β. Σε περίπτωση διακοπής ή ολοκλήρωσης του προγράμματος της
ΜΚΟ νωρίτερα από το χρόνο λήξης της άδειας.

γ. Κατόπιν επείγοντος εγγράφου της ΥΔΑΣ προς τη ΔΣΛ του ΓΕ του
οικείου Κλάδου των ΕΔ, με το οποίο θα αίρεται η αναγκαιότητα συμμετοχής του εν-
διαφερομένου για οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή, η ΥΔΑΣ μεριμνά για
τον άμεσο επαναπατρισμό του ενδιαφερομένου.

δ. Σε περίοδο γενικής επιστράτευσης ή πολέμου, με απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ.

5. Ως ημερομηνία διακοπής της άδειας στις παραπάνω περιπτώσεις, λογί-
ζεται η επόμενη του επαναπατρισμού.

6. Για τη δικαιολόγηση της παραπάνω άδειας, οι ενδιαφερόμενοι υποχρε-
ούνται να προσκομίζουν στη Μονάδα τους, κατά την επιστροφή τους, βεβαίωση
της ΥΔΑΣ από την οποία να προκύπτει η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για όλο
το χρονικό διάστημα της άδειας.

Άρθρο 39

Ειδική άδεια εθελοντών σε διεθνείς αγώνες, που διεξάγονται στην Ελλάδα

1. Χορηγείται ειδική άδεια δέκα (10) ημερών σε όσους, ενόσω διατελούσαν
νόμιμα εκτός Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), συμμετείχαν αποδεδειγμένα πριν την κα-
τάταξή τους στις ΕΔ ως εθελοντές σε διεθνείς αγώνες, που διεξάγονται στην Ελ-
λάδα, υπό τη συνδρομή των παρακάτω αθροιστικά προϋποθέσεων:

α. Να έχουν συμμετάσχει ως εθελοντές σε διεθνείς αγώνες, για όλο
το κατά περίπτωση χρονικό διάστημα, που είχε καθορισθεί από την αρμόδια οργα-
νωτική επιτροπή των αγώνων.

β. Να  καταταγούν  ή  να  επανακαταταγούν,  εμπρόθεσμα,  στις  ΕΔ,
μετά τη λήξη ή τη διακοπή της νόμιμης παραμονής τους εκτός αυτών, για εκπλή-
ρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, από την ημερομηνία επίσημης λή-
ξης των διεθνών αγώνων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την
ημερομηνία έναρξης αυτών.

2. Η προαναφερόμενη άδεια είναι υποχρεωτική και χορηγείται οποτεδήπο-
τε μετά τη βασική και ειδική εκπαίδευση βάσει σχετικής επίσημης βεβαίωσης, που
εκδίδεται, κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων, από τον αρμόδιο φορέα της ορ-
γανωτικής επιτροπής των αγώνων, με την οποία πιστοποιείται η συμμετοχή τους
στους εν λόγω αγώνες. Ειδικότερα, από τη βεβαίωση αυτή πρέπει να προκύπτουν
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ο λειτουργικός τομέας απασχόλησης, ο τίτλος της εθελοντικής θέσης και το χρονικό
διάστημα απασχόλησης του εθελοντή.

3. Η εν λόγω άδεια χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, σε τμήματα των πέντε
(5) ημερών το καθένα, και θεωρείται εξ ολοκλήρου χρόνος πραγματικής στρατιωτι-
κής υπηρεσίας.

Άρθρο 40

Γενικές διατάξεις

1. Από τις δικαιούμενες άδειες η κανονική, η τιμητική λόγω υπηρεσίας σε
παραμεθόρια περιοχή, η τιμητική λόγω αιμοδοσίας και ορκωμοσίας νεοσυλλέκτων
οπλιτών, η άδεια επικίνδυνης εργασίας, η γονική και η αδεια εθελοντών σε διεθνείς
αγώνες χορηγούνται υποχρεωτικά από τους Διοικητές των Μονάδων, ανεξάρτητων
Υπομονάδων και Υπηρεσιών, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Για
τις υπόλοιπες, πλην αυτές των άρθρων 4 και 11 της παρούσας απόφασης, πα-
ρέχεται η ευχέρεια στο Διοικητή της Μονάδας, ανεξάρτητης Υπομονάδας ή Υπηρε-
σίας να εκτιμά αν συντρέχουν λόγοι για τη χορήγησή τους, καθώς και η διάρκειά
τους κάθε φορά.

2. Το σύνολο των αδειών της αγροτικής, της φοιτητικής και της άδειας για
αντιμετώπιση θεομηνίας δεν μπορεί να ξεπερνά τις τρεις (3) ημέρες για κάθε πλή-
ρες δίμηνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οι υπηρετούντες οφείλουν
να υπηρετήσουν, χωρίς να υπερβαίνει συνολικά τις είκοσι (20) ημέρες. Το σύνολο
των παραπάνω αδειών μαζί με την κανονική, την αναρρωτική και την προσωπική
άδεια δεν μπορεί να ξεπερνά τις τρεις (3) ημέρες για κάθε μήνα πραγματικής στρα-
τιωτικής  υπηρεσίας  που  οι  υπηρετούντες  οφείλουν  να  υπηρετήσουν.  Η  γονική
άδεια, η ειδική άδεια μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), η ειδική άδεια
εθελοντών σε διεθνείς αγώνες, που διεξάγονται στην Ελλάδα, η τιμητική άδεια και
η  άδεια  επικίνδυνης  εργασίας  δεν  συμπεριλαμβάνονται  στα  παραπάνω  όρια
αδειών, εφόσον χορηγήθηκαν νομότυπα και δικαιολογήθηκαν επαρκώς.

3. Μη ληφθείσα κανονική μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε άδεια που χο-
ρηγήθηκε καθ’ υπέρβαση των ορίων της απόφασης αυτής ή δεν δικαιολογήθηκε
κατά τα προβλεπόμενα, και όχι αντίστροφα.

4. Άδειες απουσίας, επιπλέον των καθοριζομένων στα άρθρα 2 έως 13 της
απόφασης, δεν υπολογίζονται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

5. Τα δικαιολογητικά έγγραφα που προβλέπονται για τη δικαιολόγηση των
αδειών της απόφασης αυτής επισυνάπτονται στα ατομικά έγγραφα των υπηρετού-
ντων και ελέγχονται κατά την απόλυσή τους από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρε-
σία.

6. Όλες οι κατηγορίες αδειών χορηγούνται εφόσον συντρέχουν οι σχετικές
προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από την προηγούμενη χορήγηση ή μη της κανονικής
άδειας.
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7. Καμία άδεια οποιασδήποτε κατηγορίας δεν διαρκεί μετά την προσδιορι-
ζόμενη ημερομηνία απόλυσης. Για όσους διατελούν σε άδεια και προσδιορίζεται η
ημερομηνία της απόλυσής τους κατά τη διάρκεια της άδειάς τους, αυτή διακόπτεται
και οι απολυόμενοι επιστρέφουν άμεσα στη Μονάδα τους, η οποία προβαίνει στις
ενέργειες απόλυσής τους.

8. Οποιασδήποτε κατηγορίας άδεια, ανεξάρτητα από τη διάρκειά της, μπο-
ρεί να χορηγηθεί και για το εξωτερικό, σύμφωνα με τις ισχύουσες για κάθε Κλάδο
των ΕΔ διαδικασίες.

9. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η απόσταση από την έδρα της Μονάδας
μέχρι τον τόπο στον οποίο θα διανυθεί η άδεια είναι δυσανάλογη με τη διάρκειά
της, ο Διοικητής μπορεί να δικαιολογεί και το χρόνο για τη μετάβαση στον τόπο
προορισμού και για την επιστροφή στη Μονάδα. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να εί-
ναι μεγαλύτερος των δύο (2) ημερών.

10. Για όσους υπηρετούν και τους έχει αναγνωριστεί, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 42 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302), ως
χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, ο χρόνος που έχουν εκπληρώσει σε
Ανώτατα  Στρατιωτικά  Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα  (ΑΣΕΙ)  και  Ανώτερες  Στρατιωτικές
Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) ή ως Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) ή  Εθελοντές
Πενταετούς Υπηρεσίας (ΕΠΥ), τα όρια των αδειών που δικαιούνται προσδιορίζο-
νται από το χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οφείλουν να εκπλη-
ρώσουν, χωρίς να υπολογίζονται τυχόν άδειες που έχουν λάβει ως μαθητές των
παραπάνω Σχολών ή ΕΠΟΠ ή ΕΠΥ. Ο χρόνος που τους έχει αναγνωριστεί εξαιτίας
της υπηρεσίας τους αυτής δεν προσμετράται για τον καθορισμό του ύψους των
αδειών που δικαιούνται.

Άρθρο 41

 Άδειες απουσίας εφέδρων

1. Στους έφεδρους οπλίτες, τους οπλίτες από την εφεδρεία και τους Έφε-
δρους Αξιωματικούς που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση εφε-
δρικής υποχρέωσης, χορηγούνται οι παρακάτω κατηγορίες αδειών:

α. Κανονική άδεια, η οποία δεν χορηγείται υποχρεωτικά και η διάρ-
κειά της δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες για κάθε πλήρες δίμηνο
πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οφείλουν να υπηρετήσουν. Οι περιττοί
μήνες εφεδρικής υποχρέωσης δεν δικαιολογούν κανονική άδεια.

β. Αναρρωτική άδεια μέχρι πέντε (5) ημέρες για κάθε πλήρες δίμηνο
πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οφείλουν να υπηρετήσουν, λογίζεται ως
χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Οι περιττοί μήνες εφεδρικής υπο-
χρέωσης δεν δικαιολογούν ως χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας χορη-
γηθείσα αναρρωτική άδεια.
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2.  Κατά τα λοιπά για τη χορήγηση των παραπάνω αδειών ισχύουν αναλο-

γικά οι διατάξεις για τις χορηγούμενες αντίστοιχα άδειες στους στρατευσίμους.

3. Άδειες απουσίας, επιπλέον των καθοριζομένων στην παράγραφο 1 του
άρθρου αυτού, δεν υπολογίζονται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσί-
ας.

Άρθρο 42

      Άδειες απουσίας Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)

1. Στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), που ανακατατάσσονται ή
επανακατάσσονται και υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με το άρθρο
13 του ν. 1911/1990 (Α΄ 166), χορηγούνται οι παρακάτω κατηγορίες αδειών:

α. Κανονική πέντε (5) ημερών, για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής
στρατιωτικής υπηρεσίας. Η άδεια που αναλογεί στα δίμηνα που έχουν εκπληρωθεί
χορηγείται υποχρεωτικά, σε τμήματα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών ή συνολικά. Ει-
δικά, η άδεια που αναλογεί στο τελευταίο δίμηνο κάθε έτους ανακατάταξης ή επα-
νακατάταξης χορηγείται, υποχρεωτικά, τον τελευταίο μήνα του έτους αυτού.

β. Μικρής διάρκειας,  μέχρι  δέκα (10) ημέρες για κάθε έτος ανακα-
τάταξης ή επανακατάταξης, εφόσον η ανακατάταξη ή η επανακατάταξη έγινε πριν
από την 1η Ιουλίου και η απόλυση γίνεται μετά την 30η Ιουνίου. Η άδεια αυτή χο-
ρηγείται σε τμήματα δύο (2) έως τεσσάρων (4) ημερών.

γ. Αναρρωτική μέχρι τριάντα (30) ημέρες, για κάθε έτος ανακατάτα-
ξης ή επανακατάταξης.
 

2. Άδειες απουσίας, επιπλέον των καθοριζομένων στην παράγραφο 1 του
άρθρου αυτού, δεν υπολογίζονται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσί-
ας. Η αναρρωτική άδεια που χορηγείται μετά από νοσηλεία για βλάβη ή πάθηση,
που προήλθε από την εκτέλεση της υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, λογίζεται ως
χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

Άρθρο 43

      Άδειες απουσίας Ειδικών Εφέδρων Οπλιτών (ΕΕΦΟΠ)

1. Στους Ειδικούς Έφεδρους Οπλίτες (ΕΕΦΟΠ), που ανακατατάσσονται ή
επανακατάσσονται και υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με το άρθρο
81 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), χορηγούνται οι παρακάτω κατηγορίες αδειών:

α. Κανονική πέντε (5) ημερών, για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής
στρατιωτικής υπηρεσίας. Η άδεια που αναλογεί στα δίμηνα που έχουν εκπληρωθεί
χορηγείται υποχρεωτικά, σε τμήματα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών ή συνολικά. Ει-
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δικά, η άδεια που αναλογεί στο τελευταίο δίμηνο κάθε έτους ανακατάταξης ή επα-
νακατάταξης χορηγείται, υποχρεωτικά, τον τελευταίο μήνα του έτους αυτού.

β. Μικρής διάρκειας, μέχρι πέντε (5) ημέρες για κάθε εξάμηνο ανακα-
τάταξης ή επανακατάταξης. Η άδεια αυτή χορηγείται σε τμήματα δύο (2) έως τεσ-
σάρων (4) ημερών.

γ. Αναρρωτική μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες, για κάθε εξάμηνο ανα-
κατάταξης ή επανακατάταξης.
 

2. Άδειες απουσίας, επιπλέον των καθοριζομένων στην παράγραφο 1 του
άρθρου αυτού, δεν υπολογίζονται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσί-
ας. Η αναρρωτική άδεια που χορηγείται μετά από νοσηλεία για βλάβη ή πάθηση,
που προήλθε από την εκτέλεση της υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, λογίζεται ως
χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

Άρθρο 49

  Τελικές διατάξεις

Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 1 έως 16
της απόφασης αυτής εκδίδονται, εφόσον απαιτηθούν, από τη Διεύθυνση Β4 του
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 50

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                  Αθήνα, 31 Αυγ 2016
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