
 Α∆Α: 
   
  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
  Β΄ ΚΛΑ∆ΟΣ/Β2 
  ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ 
  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ - ∆ΙΑΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 
  Φ.330/76/501906 
  Σ.3403 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

 Προπτυχιακές, µεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές του µόνιµου 
στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων ∆υνάµεων σε Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα του εσωτερικού και του εξωτερικού  

 

Ο 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη: 

 1. Τις διατάξεις: 

  α. Της παρ.2 του άρθρου 21 του ν.4361/2016 «Ρύθµιση θεµάτων 
µεταθέσεων οπλιτών, µέριµνας προσωπικού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 10). 

  β. Της περιπτ. ιη΄ της παρ.3 καθώς και της παρ. 20 του άρθρου 5 
τουν.2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, 
διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων ∆υνάµεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  γ. Των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 
63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98). 

  δ. Του π.δ. 73/2015 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116). 

  ε. Της Υ5/27-01-2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 204) 

  στ. Της Υ24/06-10-2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση 
αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άµυνας ∆ηµήτριο Βίτσα» (Β΄ 
2144). 

 2. Την υπ’ αριθµ.161/25-08-2016 εισήγηση του προϊσταµένου των 
οικονοµικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.  

 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής, Ορισµοί 

 

 1. Αντικείµενο της παρούσας είναι η ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν 
στη συµµετοχή του µόνιµου στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων ∆υνάµεων 
(Ε∆) σε προγράµµατα προπτυχιακών, µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών 
σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ) εσωτερικού ή εξωτερικού.  

 2. Ως «έγκριση σπουδών» νοείται η απόφαση που εκδίδεται από το 
αρµόδιο όργανο, µε την οποία εγκρίνεται η συµµετοχή µόνιµου στρατιωτικού 
προσωπικού σε προγράµµατα προπτυχιακών, µεταπτυχιακών ή διδακτορικών 
σπουδών, σε ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού, µε χορήγηση ή µη εκπαιδευτικής 
άδειας και µε καταβολή ή µη διδάκτρων. 

 3. Ως «µετάβαση για υπηρεσιακή εκπαίδευση» νοείται η εκπαίδευση του 
µόνιµου στρατιωτικού προσωπικού σε προπτυχιακές, µεταπτυχιακές ή 
διδακτορικές σπουδές σε ΑΕΙ του εσωτερικού ή του εξωτερικού, µε πρωτοβουλία 
της υπηρεσίας. 

 4. Ως «κανονικό της φοίτησης» του µόνιµου στρατιωτικού προσωπικού 
νοείται η επιτυχία στο 70% και πλέον των µαθηµάτων ενός ακαδηµαϊκού έτους των 
προπτυχιακών σπουδών ή µεταπτυχιακών σπουδών που απολήγουν σε λήψη 
πτυχίου ή µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης (Μ∆Ε), αντίστοιχα. Όσον αφορά 
στις σπουδές για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος (∆∆), το κανονικό της 
φοίτησης προκύπτει από τις δύο θετικές εκθέσεις προόδου ανά ακαδηµαϊκό έτος, 
που συντάσσει ο επιβλέπων καθηγητής του υποψήφιου διδάκτορα και υποβάλλει 
στη Γενική Συνέλευση του οικείου τµήµατος του ΑΕΙ.  

 

Άρθρο 2 

Προπτυχιακές Σπουδές 

σε ΑΕΙ Εσωτερικού 

 

 1. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό µπορεί να φοιτά, µε ή χωρίς 
εκπαιδευτική άδεια, και χωρίς καταβολή διδάκτρων από την υπηρεσία, σε τµήµατα 
ΑΕΙ εσωτερικού, για την απόκτηση πτυχίου, µε σκοπό την επιστηµονική του 
κατάρτιση σε γνωστικά αντικείµενα, τα οποία είναι άµεσα συνυφασµένα µε την 
ειδικότητα ή τα καθήκοντά τα οποία ασκεί. Ως τέτοια γνωστικά αντικείµενα 
καθορίζονται τα ακόλουθα: 

  α. Πολιτικών Μηχανικών. 

  β. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. 

  γ. Μηχανολόγων Μηχανικών-Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών. 
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  δ. Χηµικών Μηχανικών. 

  ε. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 

  στ. Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών. 

  ζ. Οικονοµικής Επιστήµης. 

  η. Κοινωνιολογίας. 

  θ. Πληροφορικής ή Επιστήµης Υπολογιστών. 

  ι. Στατιστικής. 

  ια. Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. 

  ιβ. Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων. 

  ιγ. Ιστορίας. 

  ιδ. Ιατρικής. 

  ιε. Οδοντιατρικής. 

  ιστ. ∆ιαιτολογίας (µόνο για τους Αξιωµατικούς του Υγειονοµικού 
Σώµατος). 

 2. Ο αριθµός ανά ειδικότητα των υποψηφίων σπουδαστών, οι οποίοι 
µπορούν να φοιτήσουν στα ΠΠΣ σε ΑΕΙ εσωτερικού, ανά γνωστικό αντικείµενο 
που είναι άµεσα συνυφασµένο µε την ειδικότητα ή τα καθήκοντά τα οποία ασκούν, 
καθορίζεται ως εξής: 

  α. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό των Κοινών Σωµάτων (ΚΣ): 

   Νοµικό Σώµα. 

   (1) Ανάλογα µε τις υφιστάµενες συνθήκες και ανάγκες δύναται, 
κατ’ έτος, ένας (1) Αξιωµατικός µέχρι το βαθµό του Λγού και ένας (1) 
Υπαξιωµατικός του Κοινού Νοµικού Σώµατος, να φοιτούν σε προπτυχιακά 
τµήµατα Πληροφορικής, µε κατεύθυνση στα αντικείµενα προγραµµατισµού, 
βάσεων δεδοµένων, δικτύων και ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων και 
δικτύων. 

   (2) Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης καθορίζεται από τα 
οικεία εκπαιδευτικά ιδρύµατα που διδάσκουν το γνωστικό αντικείµενο της 
Πληροφορικής, ενώ η χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, η διάρκεια της οποίας δε 
θα µπορεί να είναι µεγαλύτερη από τα όρια του άρθρου 10 της παρούσης, 
εγκρίνεται από το Α/ΓΕΕΘΑ µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης Νοµικού Σώµατος του 
ΓΕΕΘΑ. 

   (3) ∆ιοικητικές και ερµηνευτικές οδηγίες για την αντιµετώπιση 
ζητηµάτων, που τυχόν ανακύψουν από την εφαρµογή του παρόντος εδαφίου και 
δεν ρυθµίζονται ειδικότερα σε αυτό, εκδίδονται, εφόσον απαιτηθεί, από τη 
∆ιεύθυνση Νοµικού Σώµατος του ΓΕΕΘΑ. 

  β. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΣ: 

   (1) ∆ιαβιβάσεις 

    Ένας (1) Αξκός βαθµού Λγού - Τχη απόφοιτος ΣΤΗΑ∆ µε 
χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείµενο Ηλεκτρολόγων 
Μηχανολόγων και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 
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   (2) Μηχανικό 

    Μέχρι τρεις (3) Αξκοί βαθµού Λγού - Τχη απόφοιτοι ΣΤΕΑΜΧ 
µε χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείµενο Πολιτικών 
Μηχανικών ανά έτος. 

   (3) Τεχνικό 

    (α) Μέχρι οκτώ (8) Αξκοί βαθµού Υπλγού έως Τχη 
απόφοιτοι ΣΤΕΑΤΧ µε χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείµενο 
Μηχανολόγων Μηχανικών ανά έτος. 

    (β) Μέχρι οκτώ (8) Αξκοί βαθµού Υπλγού έως Τχη 
απόφοιτοι ΣΤΕΑΤΧ µε χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείµενο 
Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ανά 
έτος. 

   (4) Εφοδιασµού Μεταφορών 

    (α) Μέχρι δύο (2) Αξκοί βαθµού Υπλγού - Λγου µε 
χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείµενο Χηµικών Μηχανικών 
ανά έτος. 

    (β) Ένας (1) Αξκός βαθµού Υπλγού - Λγού µε χορήγηση 
εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείµενο Οικονοµικών επιστηµών ανά 2 
χρόνια. (Έναρξη από το εκπαιδευτικό έτος 2019-20). 

    (γ) Ένας (1) Αξκός βαθµού Υπλγού - Λγού µε χορήγηση 
εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείµενο Οικονοµικών επιστηµών ανά 3 
χρόνια. (Έναρξη από το εκπαιδευτικό έτος 2019-20). 

   (5) Υλικού Πολέµου 

    (α) Ένας (1) Αξκός βαθµού Υπλγού µε χορήγηση 
εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείµενο Χηµικών Μηχανικών ανά έτος. 

    (β) Ένας (1) Αξκός βαθµού Υπλγού µε χορήγηση 
εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείµενο Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και 
Τεχνολογίας ανά 2 χρόνια. (Έναρξη από το εκπαιδευτικό έτος 2017-18). 

    (γ) Ένας (1) Αξκός βαθµού Υπλγού µε χορήγηση 
εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείµενο Πληροφορικής ανά 2 χρόνια. 
(Έναρξη από το εκπαιδευτικό έτος 2018-19). 

   (6) Γεωγραφικό 

    Μέχρι τρεις (3) Αξκοί βαθµού Υπλγού έως Τχη µε χορήγηση 
εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείµενο Τοπογράφων Μηχανικών ανά έτος. 

  γ. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΝ: 

   (1) Μάχιµοι Αξιωµατικοί [Μέγιστος αριθµός ένας (1) ανά 
γνωστικό αντικείµενο]: 

    (α) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. 

    (β) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 

    (γ) Πληροφορικής ή Επιστήµης Υπολογιστών. 

    (δ) Στατιστικής. 
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    (ε) Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. 

   (2) Μηχανικοί Αξιωµατικοί [Μέγιστος αριθµός ένας (1) ανά 
γνωστικό αντικείµενο]: 

    (α) Πολιτικών Μηχανικών. 

    (β) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. 

    (γ) Μηχανολόγων Μηχανικών - Ναυπηγών Μηχανολόγων 
Μηχανικών. 

    (δ) Χηµικών Μηχανικών. 

    (ε) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 

    (στ) Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών. 

    (ζ) Πληροφορικής ή Επιστήµης Υπολογιστών. 

    (η) Στατιστικής. 

    (θ) Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. 

   (3) Οικονοµικοί Αξιωµατικοί [Μέγιστος αριθµός ένας (1) ανά 
γνωστικό αντικείµενο]: 

    (α) Οικονοµικής Επιστήµης. 

    (β) Στατιστικής. 

    (γ) Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. 

    (δ) Πληροφορικής ή Επιστήµης Υπολογιστών. 

   (4) Αξιωµατικοί Υγειονοµικού [Μέγιστος αριθµός ένας (1) ανά 
ειδικότητα και γνωστικό αντικείµενο]: 

    (α) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων (αφορά µόνο 
ΥΚ). 

    (β) Ιατρικής (αφορά µόνο ΥΟ). 

    (γ) Οδοντιατρικής (αφορά µόνο ΥΙ). 

    (δ) ∆ιαιτολογίας (αφορά µόνο ΥΙ). 

    (ε) Στατιστικής. 

   (5) Αξιωµατικοί Ειδικοτήτων [Μέγιστος αριθµός ένας (1) ανά 
ειδικότητα και γνωστικό αντικείµενο]: 

    (α) Πολιτικών Μηχανικών. 

    (β) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. 

    (γ) Μηχανολόγων Μηχανικών - Ναυπηγών Μηχανολόγων 
Μηχανικών. 

    (δ) Χηµικών Μηχανικών. 

    (ε) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 

    (στ) Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών. 

    (ζ) Οικονοµικής Επιστήµης. 

ΑΔΑ: 7ΦΗΧ6-ΕΚΜ



 -6-

    (η) Κοινωνιολογίας. 

    (θ) Πληροφορικής ή Επιστήµης Υπολογιστών. 

    (ι) Στατιστικής. 

    (ια) Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. 

    (ιβ) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων. 

    (ιγ) Ιστορίας. 

    (ιδ) ∆ιαιτολογίας. 

   (6) Ανθυπασπιστές - Υπαξιωµατικοί [Μέγιστος αριθµός δύο (2) 
ανά γνωστικό αντικείµενο]: 

    (α) Πολιτικών Μηχανικών. 

    (β) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. 

    (γ) Μηχανολόγων Μηχανικών - Ναυπηγών Μηχανολόγων 
Μηχανικών. 

    (δ) Χηµικών Μηχανικών. 

    (ε) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 

    (στ) Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών. 

    (ζ) Οικονοµικής Επιστήµης. 

    (η) Κοινωνιολογίας. 

    (θ) Πληροφορικής ή Επιστήµης Υπολογιστών. 

    (ι) Στατιστικής. 

    (ια) Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. 

    (ιβ) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων. 

    (ιγ) Ιατρικής. 

    (ιδ) Οδοντιατρικής. 

    (ιε) ∆ιαιτολογίας. 

    (ιστ) Ιστορίας. 

  δ. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΑ: 

   (1) Επιχειρησιακές Ειδικότητες [Μέγιστος αριθµός ανά 
προπτυχιακό: δύο (2)]. 

    (α) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 

    (β) Κοινωνιολογίας. 

    (γ) Πληροφορικής Επιστήµης Πληροφορικής. 

    (δ) Στατιστικής. 

    (ε) Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. 

    (στ) Ιστορίας. 
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   (2) Τεχνικής- Εφοδιαστικής Υποστήριξης [Μέγιστος αριθµός ανά 
προπτυχιακό: δύο (2)]. 
    (α) Πολιτικών Μηχανικών. 

    (β) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. 

    (γ) Μηχανολόγων Μηχανικών. 

    (δ) Χηµικών Μηχανικών. 

     (ε) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 

    (στ) Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών. 

    (ζ) Πληροφορικής Επιστήµης Πληροφορικής. 

    (η) Στατιστικής. 

    (θ) Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. 
   (3) ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Μέριµνας Υποστήριξης 
[Μέγιστος αριθµός ανά προπτυχιακό: δύο (2)] 
    (α) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 

    (β) Κοινωνιολογίας. 

    (γ) Πληροφορικής Επιστήµης Πληροφορικής. 

    (δ) Στατιστικής. 

    (ε) Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. 

    (στ) Ιστορίας. 

   (4) Οικονοµικής Υποστήριξης [Μέγιστος αριθµός ανά 
προπτυχιακό: δύο (2)] 

    (α) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 

    (β) Οικονοµικής Επιστήµης. 

    (γ) Πληροφορικής Επιστήµης Πληροφορικής. 

    (δ) Στατιστικής. 

    (στ) Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. 

   (5) Υγειονοµικών [Μέγιστος αριθµός ανά προπτυχιακό: δύο (2)]. 

    (α) Κοινωνιολογίας. 

    (β) Στατιστικής. 

    (γ) Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. 

    (δ) Επιστήµης Και Τεχνολογίας Τροφίµων. 

    (ε) Ιατρικής. 

    (στ) Οδοντιατρικής. 

    (ζ) ∆ιαιτολογίας. 

 3. Με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας 
(Α/ΓΕΕΘΑ) και των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (Α/ΓΕ), που εκδίδεται µέχρι 
την 1η Ιουλίου κάθε έτους, εγκρίνονται οι σπουδές του µόνιµου στρατιωτικού 
προσωπικού των ΚΣ και του οικείου Κλάδου, αντίστοιχα. 

ΑΔΑ: 7ΦΗΧ6-ΕΚΜ



 -8-

 4. Είναι δυνατή η εγγραφή και η φοίτηση µόνιµου στρατιωτικού προσωπικού 
αποφοίτων ΑΣΕΙ και πτυχιούχων ΑΕΙ, σε Τµήµατα ΑΕΙ εσωτερικού, για απόκτηση 
πτυχίου του οποίου η παρακολούθηση γίνεται σε ώρες εκτός ωραρίου υπηρεσίας µε 
δικές του δαπάνες και χωρίς εκπαιδευτική άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του 
ν.1865/1989 (Α΄ 210). Στην περίπτωση αυτή, το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό, 
µετά την εγγραφή του στα ΑΕΙ, ενηµερώνει εγγράφως την υπηρεσία και καταθέτει 
αντίγραφο του πτυχίου του σε αυτή, µετά την απόκτησή του, εφόσον το επιθυµεί. Η 
εγγραφή του προσωπικού µε δική του πρωτοβουλία στα παραπάνω ΠΠΣ και οι 
τυχόν εκπαιδευτικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά, δεν δεσµεύουν την 
υπηρεσία και δεν αναλαµβάνει υποχρέωση για την τοποθέτηση του µόνιµου 
στρατιωτικού προσωπικού των Ε∆ σε Φρουρές κοντά στις Σχολές φοίτησης. 

 5. Η φοίτηση για την απόκτηση των δύο κύριων τίτλων της Ιατρικής και 
Οδοντιατρικής, αφορά µόνο στην περίπτωση των Αξιωµατικών Υγειονοµικού 
ειδικότητας ιατρού και οδοντιάτρου, οι οποίοι επιθυµούν να αποκτήσουν την 
ιατρική ειδικότητα «Στοµατική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική». 

 6. Είναι δυνατός ο καθορισµός θέσεων σε ΑΕΙ εσωτερικού για τα γνωστικά 
αντικείµενα της παραγράφου 2 µε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των 
Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 52 ν.4407/2016. 

 

Άρθρο 3 

Προπτυχιακές Σπουδές 

σε ΑΕΙ Εξωτερικού 

 

 1. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό µπορεί να φοιτά σε πανεπιστηµιακά 
ιδρύµατα του εξωτερικού, για την απόκτηση πτυχίου, µε σκοπό την επιστηµονική 
του κατάρτιση στα αντικείµενα σπουδών, τα οποία είναι άµεσα συνυφασµένα µε 
την ειδικότητα ή τα καθήκοντά τα οποία ασκεί, όπως καθορίζονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2. 

 2. Στην περίπτωση που για τη φοίτηση στο πανεπιστηµιακό ίδρυµα του 
εξωτερικού προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, αυτά δύνανται να καταβάλλονται 
στο σύνολο ή µέρος από τον ίδιο το φοιτούντα ή από το οικείο ΓΕ, το οποίο 
εγκρίνει την εκπαίδευση του στελέχους ή να καλύπτονται µε παροχή υποτροφίας. 
Ειδικά στην περίπτωση φοίτησης µε καταβολή του συνόλου ή µέρους των 
διδάκτρων από την υπηρεσία, ισχύουν οι διατάξεις του ∆ηµόσιου Λογιστικού που 
αφορούν στην ανάληψη υποχρέωσης πριν από την πραγµατοποίηση 
οποιασδήποτε δαπάνης που προκαλεί επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισµό, 
µε βάση την επάρκεια και το ύψος των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό 
πιστώσεων, τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

 3. Ο αριθµός ανά ειδικότητα των υποψηφίων σπουδαστών, οι οποίοι 
µπορούν να φοιτήσουν στα ΠΠΣ σε ΑΕΙ εξωτερικού ανά γνωστικό αντικείµενο που 
είναι άµεσα συνυφασµένο µε την ειδικότητα ή τα καθήκοντά τα οποία ασκούν, 
καθορίζεται ως εξής: 

  α. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό των Κοινών Σωµάτων (ΚΣ): 

   Νοµικό Σώµα. 
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   Τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 2α του άρθρου 2. 

  β. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΣ: 

   Τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 2β του άρθρου 2. 

  γ. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΝ: 

   Τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 2γ του άρθρου 2. 

  δ. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΑ: 

   Τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 2δ του άρθρου 2. 

 4. Με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας 
(Α/ΓΕΕΘΑ) και των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (Α/ΓΕ), που εκδίδεται µέχρι 
την 1η Ιουλίου κάθε έτους, εγκρίνονται οι σπουδές του µόνιµου στρατιωτικού 
προσωπικού των ΚΣ και του οικείου Κλάδου, αντίστοιχα. 

 5. Το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό, στο οποίο καταβάλλεται µέρος ή το 
σύνολο των διδάκτρων, υποβάλλει στo οικείo ΓΕ, µετά το πέρας κάθε 
ακαδηµαϊκού εξαµήνου, βεβαίωση προόδου του εκπαιδευτικού ιδρύµατος, από την 
οποία προκύπτει το κανονικό της φοίτησής του. 

 

Άρθρο 4 

Μεταπτυχιακές Σπουδές 

σε ΑΕΙ Εσωτερικού 

 

 1. Τα γνωστικά αντικείµενα των µεταπτυχιακών σπουδών σε ΑΕΙ 
εσωτερικού, τα οποία είναι άµεσα συνυφασµένα µε την ειδικότητα ή τα καθήκοντα 
τα οποία ασκεί το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό των Ε∆ και τα οποία δύναται να 
παρακολουθήσει µε ή χωρίς εκπαιδευτική άδεια, µε ή χωρίς καταβολή διδάκτρων 
από την υπηρεσία, είναι τα ακόλουθα: 

  α. Οικονοµικής Επιστήµης. 

  β. ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

  γ. Λογιστικής-Χρηµατοοικονοµικής. 

  δ. Ελεγκτικής. 

  ε. Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (Management). 

  στ. Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης. 

  ζ. Ολικής Ποιότητας. 

  η. Εφοδιασµού (Logistics). 

  θ. ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού. 

  ι. ∆ιαχείρισης Γνώσης Καινοτόµων Ιδεών. 

  ια. ∆ιαχείρισης Έργων (Project Management). 

  ιβ. Στατιστικής. 

  ιγ. Ναυτιλιακών Σπουδών. 
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  ιδ. ∆ιεθνών Σχέσεων. 

  ιε. Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας. 

  ιστ. Ιδιωτικού ∆ικαίου. 

  ιζ. ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µε κατεύθυνση στο ∆ιοικητικό ∆ίκαιο. 

  ιη. ∆ιεθνούς ∆ικαίου. 

  ιθ. Ιστορίας. 

  κ. Μετεωρολογίας. 

  κα. Επικοινωνιών. 

  κβ. Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων. 

  κγ. Πληροφορικής, µε κατεύθυνση στα αντικείµενα προγραµµατισµού, 
βάσεων δεδοµένων, δικτύων και ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων και 
δικτύων. 

  κδ. Επιχειρησιακής Έρευνας. 

  κε. Παραγωγής και ∆ιαχείρισης Ενέργειας. 

  κστ. Περιβάλλοντος. 

  κζ. Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 

  κη. Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών. 

  κθ. Μηχανολογίας-Μηχανικής. 

  λ. Θερµοδυναµικής. 

  λα. Συστηµάτων Αυτοµατισµού. 

  λβ. Ναυπηγικής. 

  λγ. Υδρογραφίας-Ωκεανογραφίας. 

  λδ. Τεχνολογίας Αεροσκαφών. 

  λε. Αεροναυπηγικής. 

  λστ. Ιατρικής. 

  λζ. Οδοντιατρικής. 

  λη. Κτηνιατρικής. 

  λθ. Φαρµακευτικής. 

  µ. Νοσηλευτικής. 

  µα. Ψυχολογίας. 

  µβ. ∆ηµόσιας Υγείας. 

  µγ. Υγιεινής και Ασφάλειας. 

  µδ. ∆ιατροφής-∆ιαιτολογίας. 

  µε. Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού. 
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 2. Στην περίπτωση που για τη φοίτηση σε ΠΜΣ ή σε πρόγραµµα 
διδακτορικών σπουδών προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, αυτά δύναται να 
καταβάλλονται στο σύνολο ή µέρος από τον ίδιο το φοιτούντα ή από το οικείο ΓΕ, 
το οποίο εγκρίνει την εκπαίδευση του στελέχους ή να καλύπτονται µε παροχή 
υποτροφίας. Ειδικά στην περίπτωση φοίτησης µε καταβολή του συνόλου ή µέρους 
των διδάκτρων από την υπηρεσία, ισχύουν οι διατάξεις του ∆ηµόσιου Λογιστικού 
που αφορούν στην ανάληψη υποχρέωσης πριν από την πραγµατοποίηση 
οποιασδήποτε δαπάνης που προκαλεί επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισµό, 
µε βάση την επάρκεια και το ύψος των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό 
πιστώσεων, τη συγκεκριµένη χρονική περίοδος. 

 3. Ο αριθµός ανά ειδικότητα των υποψηφίων σπουδαστών ανά γνωστικό 
αντικείµενο των οποίων µπορούν να φοιτήσουν στα ΠΜΣ σε ΑΕΙ εσωτερικού, που 
είναι άµεσα συνυφασµένα µε την ειδικότητα ή τα καθήκοντά τα οποία ασκούν, 
καθορίζονται τα εξής: 

  α. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό των Κοινών Σωµάτων (ΚΣ): 

   (1) Νοµικό Σώµα. 

    (α) Ανάλογα µε τις υφιστάµενες συνθήκες και ανάγκες 
δύναται, κατ’ έτος, δύο (2) Αξιωµατικοί του Κοινού Νοµικού Σώµατος µε βαθµό 
Υπλγού µέχρι Ανχη να φοιτούν σε µεταπτυχιακά τµήµατα Νοµικής, µε κατεύθυνση 
στους τοµείς του Ιδιωτικού, ∆ηµόσιου και ∆ιεθνούς ∆ικαίου, καθώς και σε 
µεταπτυχιακά προγράµµατα Πληροφορικής, µε κατεύθυνση στα αντικείµενα 
προγραµµατισµού, βάσεων δεδοµένων, δικτύων και ασφάλειας πληροφοριακών 
συστηµάτων και δικτύων. 

    (β) Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης καθορίζεται από τα 
οικεία εκπαιδευτικά ιδρύµατα που διδάσκουν τα γνωστικά αντικείµενα του 
Ιδιωτικού, ∆ηµόσιου και ∆ιεθνούς ∆ικαίου, καθώς και της Πληροφορικής, ενώ η 
χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας, η διάρκεια της οποίας δε θα µπορεί να είναι 
µεγαλύτερη από τα όρια του άρθρου 10 της παρούσης, εγκρίνεται από το 
Α/ΓΕΕΘΑ µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης Νοµικού Σώµατος του ΓΕΕΘΑ. 

    (γ) ∆ιοικητικές και ερµηνευτικές οδηγίες για την 
αντιµετώπιση ζητηµάτων, που τυχόν ανακύψουν από την εφαρµογή του παρόντος 
εδαφίου και δεν ρυθµίζονται ειδικότερα σε αυτό, εκδίδονται, εφόσον απαιτηθεί, 
από τη ∆ιεύθυνση Νοµικού Σώµατος του ΓΕΕΘΑ. 

   (2) Στρατιωτικοί ∆ικαστικοί Γραµµατείς. 

    Ένα (1) στέλεχος ανά µεταπτυχιακό, βαθµού Λγού έως και 
Ανχη, µε δυνατότητα χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας: 

    (α) ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού. 

    (β) ∆ιεθνών Σχέσεων. 

    (γ) ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µε κατεύθυνση στο ∆ιοικητικό. 

   (3) Στρατιωτικοί Ιερείς. 

    ∆ύο (2) Ιερείς ανά µεταπτυχιακό, βαθµού Υπλγού έως και Σχη 
στο Μεταπτυχιακό Τµήµα Θεολογίας, µε δυνατότητα χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας. 

  β. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΣ: 

   (1) Στελέχη Όπλων  
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    (α) Μέχρι τρεις (3) Αξκοί (ΠΖ) ή (ΤΘ) ή (ΠΒ) βαθµού Λγου - 
Τχη, ένας (1) µε τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και µέχρι δύο (2) χωρίς τη 
χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, µε κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείµενο 
∆ιεθνών Σχέσεων. 

    (β) Ένας (1) Αξκός (ΠΖ) ή (ΤΘ) ή (ΠΒ) βαθµού Λγου - Τχη , 
µε τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό 
αντικείµενο Βαλκανικών Σπουδών. 

    (γ) Μέχρι δύο (2) Αξκοί (ΠΖ) ή (ΤΘ) ή (ΠΒ) ή (ΜΧ) ή (ΑΣ) 
βαθµού Τχη - Ανχη, ένας (1) µε τη χορήγηση και ένας (1) χωρίς τη χορήγηση 
εκπαιδευτικής άδειας µε κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείµενο ∆ιοίκηση 
Ανθρωπίνου ∆υναµικού. 

   (2) Μηχανικό 

    Μέχρι δύο (2) Αξκοί βαθµού Λγού - Τχη µε τη χορήγηση 
εκπαιδευτικής άδειας και χωρίς κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείµενο 
Περιβάλλοντος - Βιώσιµης Ανάπτυξης.  

   (3) ∆ιαβιβάσεις 

    Μέχρι τρεις (3) Αξκοί (∆Β) βαθµού Λγού - Τχη, χωρίς τη 
χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείµενο 
Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής. 

   (4) Αεροπορίας Στρατού 

    (α) Ένας (1) Αξκός (ΑΣ) βαθµού Υπλγού - Τχη, µε τη 
χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείµενο 
Μετεωρολογίας - Κλιµατολογίας. 

    (β) Ένας (1) Αξκός (ΑΣ) βαθµού Υπλγού - Τχη, µε τη 
χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείµενο 
Τεχνολογίας Αεροσκαφών. 

    (γ) Ένας (1) Αξκός (ΑΣ) βαθµού Υπλγού - Τχη, µε τη 
χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείµενο 
Ασφάλειας Πτήσεων. 

   (5) Τεχνικό 

    Ένας (1) Αξκός βαθµού Λγού - Τχη , χωρίς τη χορήγηση 
εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείµενο ∆ιοίκησης 
Ολικής ποιότητας.  

   (6) Εφοδιασµού Μεταφορών 

    Ένας (1) Αξκός βαθµού Υπλγού έως Τχη, µε τη χορήγηση 
εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείµενο 
Τεχνολογίας Τροφίµων - ∆ιατροφής ανά δύο (2) χρόνια. (Έναρξη από το 
εκπαιδευτικό έτος 2018-19) 

   (7) Υλικού Πολέµου 

    (α) Ένας (1) Αξκός βαθµού Υπλγού έως Τχη χωρίς τη 
χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείµενο 
Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης. 
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    (β) Ένας (1) Αξκός βαθµού Υπλγού έως Τχη χωρίς τη 
χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείµενο 
Πληροφοριακών Συστηµάτων. 

    (γ) Ένας (1) Αξκός βαθµού Λγού - Τχη , απόφοιτος 
προπτυχιακού τίτλου Χηµικού Μηχανικού χωρίς τη χορήγηση εκπαιδευτικής 
άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείµενο Τεχνολογίας Υλικών. 

    (δ) Ένας (1) Αξκός βαθµού Λγού - Τχη, χωρίς τη χορήγηση 
εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείµενο Σύγχρονα 
υλικά ένδυσης - Κλωστοϋφαντουργία. 

   (8) Οικονοµικό 

    Μέχρι τέσσερις (4) Αξκοί βαθµού Υπλγού έως Τχη χωρίς τη 
χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείµενο 
Οικονοµικής επιστήµης. 

   (9) Υγειονοµικό 

    (α) Μέχρι δύο (2) Αξκοί (ΥΓ) βαθµού Λγού έως Ανχη , µε τη 
χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στην Εθνική Σχολή 
∆ηµόσιας Υγείας. 

    (β) Μέχρι τρεις (3) Αξκοί (ΥΝ) βαθµού Λγού έως Ανχη , µε 
τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων σε ένα (1) Αξκό (ΥΝ) 
στο γνωστικό αντικείµενο Νοσηλευτικής. 

    (γ) Μέχρι δώδεκα (12)Αξκοί (ΥΙ) βαθµού Λγού έως Ανχη , 
µε τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων µέχρι τριών (3) 
Αξκών (ΥΙ) στο γνωστικό αντικείµενο Ιατρικής. 

    (δ) Μέχρι πέντε (5) Αξκοί (ΥΚ) βαθµού Λγού έως Ανχη , µε 
τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων µέχρι τριών (3) Αξκών 
(ΥΚ) στο γνωστικό αντικείµενο Κτηνιατρικής. 

    (ε) Μέχρι τρεις (3) Αξκοί (ΥΟ) βαθµού Λγού έως Ανχη , µε 
τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων σε (1) Αξκό (ΥΟ) στο 
γνωστικό αντικείµενο Οδοντιατρικής. 

    (στ) Μέχρι τέσσερις (4) Αξκοί (ΥΦ) βαθµού Λγού έως Ανχη , 
µε τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων µέχρι δύο (2) Αξκών 
(ΥΦ) στο γνωστικό αντικείµενο Φαρµακευτικής. 

    (ζ) Μέχρι τρεις (3) Αξκοί (ΥΨ) βαθµού Λγού έως Ανχη , µε 
τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων σε ένα (1) Αξκό (ΥΨ) 
στο γνωστικό αντικείµενο Ψυχολογίας. 

   (10) Ελεγκτικό 

    Μέχρι δύο (2) Αξκοί βαθµού Τχη - Ανχη µε τη χορήγηση 
εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείµενο Ελεγκτικής. 

  γ. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΝ: 

   (1) Μάχιµοι Αξιωµατικοί [Μέγιστος αριθµός τρεις (3) ανά 
γνωστικό αντικείµενο]: 

    (α) ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 
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    (β) Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. 

    (γ) Ολικής Ποιότητας. 

    (δ) ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού. 

    (ε) ∆ιαχείρισης Γνώσης Καινοτόµων Ιδεών. 

    (στ) ∆ιαχείρισης Έργων (Project Management). 

    (ζ) Στατιστικής. 

    (η) Ναυτιλιακών Σπουδών. 

    (θ) ∆ιεθνών Σχέσεων. 

    (ι) Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας. 

    (ια) Ιδιωτικού ∆ικαίου. 

    (ιβ) ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µε κατεύθυνση στο ∆ιοικητικό ∆ίκαιο. 

    (ιγ) ∆ιεθνούς ∆ικαίου. 

    (ιδ) Μετεωρολογίας. 

    (ιε) Επικοινωνιών. 

    (ιστ) Πληροφορικής, µε κατεύθυνση στα αντικείµενα 
Προγραµµατισµού, Βάσεων ∆εδοµένων, Ασφάλειας ∆ικτύων και Πληροφοριακών 
Συστηµάτων, ∆ικτύων και Υπολογιστών. 

    (ιζ) Επιχειρησιακής Έρευνας. 

    (ιη) Μηχανολογίας-Μηχανικής. 

    (ιθ) Συστηµάτων Αυτοµατισµού. 

    (κ) Υδρογραφίας-Ωκεανογραφίας. 

   (2) Μηχανικοί Αξιωµατικοί [Μέγιστος αριθµός τρεις (3) ανά 
γνωστικό αντικείµενο]: 

    (α) ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

    (β) Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (Marketing). 

    (γ) Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης. 

    (δ) Ολικής Ποιότητας. 

    (ε) ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού. 

    (στ) ∆ιαχείρισης Γνώσης Καινοτόµων Ιδεών. 

    (ζ) ∆ιαχείρισης Έργων (Project Management). 

    (η) Στατιστικής. 

    (θ) Ναυτιλιακών Σπουδών. 

    (ι) ∆ιεθνών Σχέσεων. 

    (ια) Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας. 

    (ιβ) Ιδιωτικού ∆ικαίου. 

    (ιγ) ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µε κατεύθυνση στο ∆ιοικητικό ∆ίκαιο. 
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    (ιδ) ∆ιεθνούς ∆ικαίου. 

    (ιε) Επικοινωνιών. 

    (ιστ) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων. 

    (ιζ) Πληροφορικής, µε κατεύθυνση στα αντικείµενα 
Προγραµµατισµού, Βάσεων ∆εδοµένων, Ασφάλειας ∆ικτύων και Πληροφοριακών 
Συστηµάτων, ∆ικτύων και Υπολογιστών. 

    (ιη) Επιχειρησιακής Έρευνας. 

    (ιθ) Παραγωγής και ∆ιαχείρισης Ενέργειας. 

    (κ) Περιβάλλοντος. 

    (κα) Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 

    (κβ) Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών. 

    (κγ) Μηχανολογίας-Μηχανικής. 

    (κδ) Θερµοδυναµικής. 

    (κε) Συστηµάτων Αυτοµατισµού. 

    (κστ) Ναυπηγικής. 

    (κζ) Τεχνολογίας Αεροσκαφών. 

    (κη) Αεροναυπηγικής. 

   (3) Οικονοµικοί Αξιωµατικοί [Μέγιστος αριθµός τρεις (3) ανά 
γνωστικό αντικείµενο]: 

    (α) Οικονοµικής Επιστήµης. 

    (β) ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

    (γ) Λογιστικής-Χρηµατοοικονοµικής. 

    (δ) Ελεγκτικής. 

    (ε) Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (Management). 

    (στ) Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης. 

    (ζ) Ολικής Ποιότητας. 

    (η) Εφοδιασµού (Logistics). 

    (θ) ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού. 

    (ι) ∆ιαχείρισης Γνώσης Καινοτόµων Ιδεών. 

    (ια) ∆ιαχείρισης Έργων (Project Management). 

    (ιβ) Στατιστικής. 

    (ιγ) Ναυτιλιακών Σπουδών. 

    (ιδ) Ιδιωτικού ∆ικαίου. 

    (ιε) ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µε κατεύθυνση στο ∆ιοικητικό ∆ίκαιο. 

    (ιστ) ∆ιεθνούς ∆ικαίου. 

    (ιζ) ∆ιεθνών Σχέσεων. 
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    (ιη) Επιχειρησιακής Έρευνας. 

   (4) Αξιωµατικοί Υγειονοµικού [Μέγιστος αριθµός τρεις (3) ανά 
γενική ειδικότητα και γνωστικό αντικείµενο]: 

    (α) Ιατρικής. 

    (β) Οδοντιατρικής. 

    (γ) Κτηνιατρικής. 

    (δ) Φαρµακευτικής. 

    (ε) Νοσηλευτικής. 

    (στ) Ψυχολογίας. 

    (ζ) ∆ηµόσιας Υγείας. 

    (η) Υγιεινής και Ασφάλειας. 

    (θ) ∆ιατροφής-∆ιαιτολογίας. 

    (ι) Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού. 

   (5) Αξιωµατικοί Ειδικοτήτων [Μέγιστος αριθµός ένας (1) ανά 
γνωστικό αντικείµενο]: 

    (α) Οικονοµικής Επιστήµης. 

    (β) ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

    (γ) Λογιστικής-Χρηµατοοικονοµικής. 

    (δ) Ελεγκτικής. 

    (ε) Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. 

    (στ) Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης. 

    (ζ) Ολικής Ποιότητας. 

    (η) Εφοδιασµού (Logistics). 

    (θ) ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού. 

    (ι) ∆ιαχείρισης Γνώσης Καινοτόµων Ιδεών. 

    (ια) ∆ιαχείρισης Έργων (Project Management). 

    (ιβ) Στατιστικής. 

    (ιγ) Ναυτιλιακών Σπουδών. 

    (ιδ) ∆ιεθνών Σχέσεων. 

    (ιε) Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας. 

    (ιστ) Ιδιωτικού ∆ικαίου. 

    (ιζ) ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µε κατεύθυνση στο ∆ιοικητικό ∆ίκαιο. 

    (ιη) ∆ιεθνούς ∆ικαίου. 

    (ιθ) Ιστορίας. 

    (κ) Μετεωρολογίας. 

    (κα) Επικοινωνιών. 
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    (κβ) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων. 

    (κγ) Πληροφορικής, µε κατεύθυνση στα αντικείµενα 
Προγραµµατισµού, Βάσεων ∆εδοµένων, Ασφάλειας ∆ικτύων και Πληροφοριακών 
Συστηµάτων, ∆ικτύων και Υπολογιστών. 

    (κδ) Επιχειρησιακής Έρευνας. 

    (κε) Παραγωγής και ∆ιαχείρισης Ενέργειας. 

    (κστ) Περιβάλλοντος. 

    (κζ) Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 

    (κη) Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών. 

    (κθ) Μηχανολογίας-Μηχανικής. 

    (λ) Θερµοδυναµικής. 

    (λα) Συστηµάτων Αυτοµατισµού. 

    (λβ) Ναυπηγικής. 

    (λγ) Υδρογραφίας-Ωκεανογραφίας. 

    (λδ) Τεχνολογίας Αεροσκαφών. 

    (λε) Αεροναυπηγικής. 

    (λστ) Ιατρικής. 

    (λζ) Οδοντιατρικής. 

    (λη) Κτηνιατρικής. 

    (λθ) Φαρµακευτικής. 

    (µ) Νοσηλευτικής. 

    (µα) Ψυχολογίας. 

    (µβ) ∆ηµόσιας Υγείας. 

    (µγ) Υγιεινής και Ασφάλειας. 

    (µδ) ∆ιατροφής-∆ιαιτολογίας. 

    (µε) Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού. 

   (6) Ανθυπασπιστές - Υπαξιωµατικοί [Μέγιστος αριθµός ένας (1) 
ανά γνωστικό αντικείµενο]: 

    (α) Οικονοµικής Επιστήµης. 

    (β) ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

    (γ) Λογιστικής-Χρηµατοοικονοµικής. 

    (δ) Ελεγκτικής. 

    (ε) Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. 

    (στ) Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης. 

    (ζ) Ολικής Ποιότητας. 

    (η) Εφοδιασµού (Logistics). 
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    (θ) ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού. 

    (ι) ∆ιαχείρισης Γνώσης Καινοτόµων Ιδεών. 

    (ια) ∆ιαχείρισης Έργων (Project Management). 

    (ιβ) Στατιστικής. 

    (ιγ) Ναυτιλιακών Σπουδών. 

    (ιδ) ∆ιεθνών Σχέσεων. 

    (ιε) Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας. 

    (ιστ) Ιδιωτικού ∆ικαίου. 

    (ιζ) ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µε κατεύθυνση στο ∆ιοικητικό ∆ίκαιο. 

    (ιη) ∆ιεθνούς ∆ικαίου. 

    (ιθ) Ιστορίας. 

    (κ) Μετεωρολογίας. 

    (κα) Επικοινωνιών. 

    (κβ) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων. 

    (κγ) Πληροφορικής, µε κατεύθυνση στα αντικείµενα 
Προγραµµατισµού, Βάσεων ∆εδοµένων, Ασφάλειας ∆ικτύων και Πληροφοριακών 
Συστηµάτων, ∆ικτύων και Υπολογιστών. 

    (κδ) Επιχειρησιακής Έρευνας. 

    (κε) Παραγωγής και ∆ιαχείρισης Ενέργειας. 

    (κστ) Περιβάλλοντος. 

    (κζ) Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 

    (κη) Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών. 

    (κθ) Μηχανολογίας-Μηχανικής. 

    (λ) Θερµοδυναµικής. 

    (λα) Συστηµάτων Αυτοµατισµού. 

    (λβ) Ναυπηγικής. 

    (λγ) Υδρογραφίας-Ωκεανογραφίας. 

    (λδ) Τεχνολογίας Αεροσκαφών. 

    (λε) Αεροναυπηγικής. 

    (λστ) Ιατρικής. 

    (λζ) Οδοντιατρικής. 

    (λη) Κτηνιατρικής. 

    (λθ) Φαρµακευτικής. 

    (µ) Νοσηλευτικής. 

    (µα) Ψυχολογίας. 

    (µβ) ∆ηµόσιας Υγείας. 
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    (µγ) Υγιεινής και Ασφάλειας. 

    (µδ) ∆ιατροφής-∆ιαιτολογίας. 

    (µε) Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού. 

  δ. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΑ: 

   (1) Επιχειρησιακές Ειδικότητες [Μέγιστος αριθµός ανά 
µεταπτυχιακό: δύο (2)]. 

    (α) Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. 

    (β) Ιστορίας. 

    (γ) Ολικής Ποιότητας. 

    (δ) ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού. 

    (ε) ∆ιαχείρισης Έργων. 

    (στ) Στατιστικής. 

    (ζ) ∆ιεθνών Σχέσεων. 

    (η) Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας. 

    (θ) Ιδιωτικού ∆ικαίου. 

    (ι) ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 

    (ια) Ιστορίας. 

    (ιβ) Μετεωρολογίας. 

    (ιγ) Πληροφορικής. 

    (ιδ) Περιβάλλοντος. 

    (ιε) Τεχνολογίας Αεροσκαφών. 

    (ιστ) Υγιεινής και Ασφάλειας. 

   (3) Τεχνικής-Εφοδιαστικής Υποστήριξης [Μέγιστος αριθµός ανά 
µεταπτυχιακό: δύο (2)]. 

    (α) Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. 

    (β) Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης. 

    (γ) Ολικής Ποιότητας. 

    (δ) Εφοδιασµού. 

    (ε) ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού. 

    (στ) ∆ιαχείρισης Έργων. 

    (ζ) Στατιστικής. 

    (η) ∆ιεθνών Σχέσεων. 

    (θ) Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας. 

    (ι) Ιδιωτικού ∆ικαίου. 

    (ια) ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 

    (ιβ) Επικοινωνιών. 
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    (ιγ) Πληροφορικής. 

    (ιδ) Ιδιωτικού ∆ικαίου. 

    (ιε) ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 

    (ιστ) Επιχειρησιακής Έρευνας. 

    (ιζ) Παραγωγής και ∆ιαχείρισης Ενέργειας. 

    (ιη) Περιβάλλοντος. 

    (ιθ) Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. 

    (κ) Μηχανολογίας-Μηχανικής. 

    (κα) Θερµοδυναµικής. 

    (κβ) Τεχνολογίας Αεροσκαφών. 

    (κγ) Συστηµάτων Αυτοµατισµού. 

    (κδ) Αεροναυπηγικής. 

    (κε) Υγιεινής και Ασφάλειας. 

   (3) Οικονοµικής Υποστήριξης [Μέγιστος αριθµός ανά 
µεταπτυχιακό: δύο (2)]. 

    (α) Οικονοµικής Επιστήµης. 

    (β) Λογιστικής-Χρηµατοοικονοµικής. 

    (γ) Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. 

    (δ) ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού. 

    (ε) ∆ιαχείρισης Έργων. 

    (στ) Στατιστικής. 

    (ζ) ∆ιεθνών Σχέσεων. 

    (η) Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας. 

    (θ) Ιδιωτικού ∆ικαίου. 

    (ι) ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 

    (ια) Πληροφορικής. 

    (ιβ) Επιχειρησιακής Έρευνας. 

    (ιγ) Περιβάλλοντος. 

   (4) ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Μέριµνας [Μέγιστος αριθµός 
ανά µεταπτυχιακό: δύο (2)]. 

    (α) ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

    (β) Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. 

    (γ) Ολικής Ποιότητας. 

    (δ) ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού. 

    (ε) ∆ιαχείρισης Έργων. 

    (στ) Στατιστικής. 
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    (ζ) ∆ιεθνών Σχέσεων. 

    (η) Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας. 

    (θ) Ιδιωτικού ∆ικαίου. 

    (ι) ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 

    (ια) Ιστορίας. 

    (ιβ) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων. 

    (ιγ) Πληροφορικής. 

    (ιδ) Περιβάλλοντος. 

    (ιε) Υγιεινής και Ασφάλειας. 

    (ιστ) Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού. 

   (5) Υγειονοµικών (Μέγιστος αριθµός ανά µεταπτυχιακό: 2). 

    (α) Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. 

    (β) ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού. 

    (γ) ∆ιαχείρισης Έργων. 

    (δ) Στατιστικής. 

    (ε) Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας. 

    (στ) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων. 

    (ζ) Ιατρικής. 

    (η) Οδοντιατρικής. 

    (θ) Κτηνιατρικής. 

    (ι) Φαρµακευτικής. 

    (ια) Νοσηλευτικής. 

    (ιβ) Ψυχολογίας. 

    (ιγ) ∆ηµόσιας Υγείας. 

    (ιδ) Υγιεινής και Ασφάλειας. 

    (ιε) ∆ιατροφής-∆ιαιτολογίας. 

 4. Με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας 
(Α/ΓΕΕΘΑ) και των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (Α/ΓΕ), που εκδίδεται µέχρι 
την 1η Ιουλίου κάθε έτους, εγκρίνονται οι σπουδές του µόνιµου στρατιωτικού 
προσωπικού των ΚΣ και του οικείου Κλάδου, αντίστοιχα. 

 5. Στην περίπτωση που για τη συµµετοχή στα ως άνω προγράµµατα 
σπουδών προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, αυτά δύνανται να καταβάλλονται 
στο σύνολο ή µέρος τους από τον ίδιο το συµµετέχοντα ή από το οικείο ΓΕ το 
οποίο εγκρίνει και την εκπαίδευση του στελέχους, ή να καλύπτονται µε παροχή 
υποτροφίας. Ειδικά στην περίπτωση φοίτησης µε καταβολή του συνόλου ή µέρους 
των διδάκτρων από την υπηρεσία, ισχύουν οι διατάξεις του ∆ηµόσιου Λογιστικού, 
που αφορούν στην ανάληψη υποχρέωσης, πριν από την πραγµατοποίηση 
οποιασδήποτε δαπάνης που προκαλεί επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισµό, 
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µε βάση την επάρκεια και το ύψος των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό 
πιστώσεων, τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

 6. Το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό, στο οποίο καταβάλλεται µέρος ή το 
σύνολο των διδάκτρων ή έχει λάβει εκπαιδευτική άδεια, υποβάλλει στο οικείο ΓΕ 
µετά το πέρας κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου, βεβαίωση του εκπαιδευτικού 
ιδρύµατος, από την οποία προκύπτει το κανονικό της φοίτησής του. 

 7. Είναι δυνατή η εγγραφή και η φοίτηση του µόνιµου στρατιωτικού 
προσωπικού των Ε∆, σε ΠΜΣ και προγράµµατα διδακτορικών σπουδών ΑΕΙ 
εσωτερικού, των οποίων η παρακολούθηση γίνεται σε ώρες εκτός ωραρίου 
υπηρεσίας, µε δικές του δαπάνες και χωρίς εκπαιδευτική άδεια. Στην περίπτωση 
αυτή, το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό, µετά την εγγραφή του στα ΑΕΙ, 
ενηµερώνει εγγράφως την υπηρεσία και καταθέτει αντίγραφο του Μ∆Ε ή του ∆∆ 
σε αυτή µετά την απόκτησή του, εφόσον το επιθυµεί. Η εγγραφή του προσωπικού 
µε δική του πρωτοβουλία στα παραπάνω προγράµµατα σπουδών και οι τυχόν 
εκπαιδευτικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά, δεν δεσµεύουν την 
υπηρεσία η οποία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για την τοποθέτηση του εν 
λόγω προσωπικού σε Φρουρές κοντά στις Σχολές φοίτησης. 

 8. Για την επιλογή των στελεχών που θα φοιτήσουν στα ΠΜΣ του 
επόµενου ακαδηµαϊκού έτους υποβάλλεται αναφορά επιθυµίας για φοίτηση στα 
γνωστικά αντικείµενα από τα στελέχη µέχρι 1 Οκτωβρίου κάθε έτους. Στην 
περίπτωση που δεν προκύπτει απόλυτη σειρά επιτυχίας από τις διαδικασίες 
επιλογής που έχουν καθορίσει τα οικεία Πανεπιστήµια, οι ∆νσεις Εκπαίδευσης των 
ΓΕ µετά από έλεγχο των υπόψη αναφορών, κατατάσσουν όσα στελέχη πληρούν 
τα κριτήρια επιλογής ανά γνωστικό αντικείµενο και κατά φθίνουσα σειρά µορίων 
σύµφωνα µε τη µοριοδότηση του άρθρου 15 της παρούσας µέχρι 15 Νοεµβρίου 
κάθε έτους. Μετά την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων τα στελέχη υποβάλλουν 
τις αποδοχές τους από τα ΑΕΙ µέχρι 1 Σεπτεµβρίου του επόµενου έτους ώστε να 
επιλεγούν για φοίτηση. 

 

Άρθρο 5 

Μεταπτυχιακές Σπουδές 

σε ΑΕΙ Εξωτερικού 

 

 1. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό δύναται να φοιτά σε πανεπιστηµιακά 
ιδρύµατα του εξωτερικού για την απόκτηση Μ∆Ε ή ∆∆, µε σκοπό την επιστηµονική 
του κατάρτιση στα αντικείµενα σπουδών, τα οποία είναι άµεσα συνυφασµένα µε 
την ειδικότητα ή τα καθήκοντα τα οποία ασκεί το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό 
των Ε∆, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4. 

 2. Στην περίπτωση που για τη φοίτηση στα ως άνω προγράµµατα 
προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, αυτά δύνανται να καταβάλλονται στο σύνολο 
ή µέρος από τον ίδιο το φοιτούντα ή να καλύπτονται από το οικείο ΓΕ, το οποίο 
εγκρίνει την εκπαίδευση του στελέχους ή να καλύπτονται µε παροχή υποτροφίας. 
Ειδικά στην περίπτωση φοίτησης µε καταβολή του συνόλου ή µέρους των 
διδάκτρων από την υπηρεσία, ισχύουν οι διατάξεις του ∆ηµόσιου Λογιστικού, που 
αφορούν στην ανάληψη υποχρέωσης, πριν από την πραγµατοποίηση 
οποιασδήποτε δαπάνης που προκαλεί επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισµό, 
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µε βάση την επάρκεια και το ύψος των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό 
πιστώσεων, τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

 3. Ο αριθµός ανά ειδικότητα των υποψηφίων σπουδαστών ανά γνωστικό 
αντικείµενο των οποίων µπορούν να φοιτήσουν στα ΠΜΣ σε ΑΕΙ εξωτερικού, που 
είναι άµεσα συνυφασµένα µε την ειδικότητα ή τα καθήκοντά τα οποία ασκούν, 
καθορίζονται τα εξής: 

  α. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό των Κοινών Σωµάτων (ΚΣ): 

   Νοµικό Σώµα. 

   Τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 3α του άρθρου 4. 

  β. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΣ: 

   Τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 3β του άρθρου 4. 

  γ. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΝ: 

   Τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 3γ του άρθρου 4. 

  δ. Μόνιµο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΑ: 

   Τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 3δ του άρθρου 4. 

 4. Με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας 
(Α/ΓΕΕΘΑ) και των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (Α/ΓΕ), που εκδίδεται µέχρι 
την 1η Ιουλίου κάθε έτους, εγκρίνονται οι σπουδές του µόνιµου στρατιωτικού 
προσωπικού των ΚΣ και του οικείου Κλάδου, αντίστοιχα. 

 5. Το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό, στο οποίο καταβάλλεται µέρος ή το 
σύνολο των διδάκτρων, υποβάλλει στα οικεία ΓΕ, στα οποία ανήκει, µετά το πέρας 
κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου, βεβαίωση προόδου του εκπαιδευτικού ιδρύµατος, 
από την οποία προκύπτει το κανονικό της φοίτησής του. 

 

Άρθρο 6 

Αξιολόγηση και επανακαθορισµός των γνωστικών αντικειµένων 
προπτυχιακών, µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών 

 

 1. Σε κάθε Γενικό Επιτελείο συνιστάται επιτροπή αξιολόγησης γνωστικών 
αντικειµένων. 

 2. Η επιτροπή αξιολόγησης γνωστικών αντικειµένων του ΓΕΕΘΑ, έχει 
αρµοδιότητα αξιολόγησης των γνωστικών αντικειµένων των προπτυχιακών, 
µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, στα οποία συµµετέχει το µόνιµο 
στρατιωτικό προσωπικό των Κοινών Σωµάτων (ΚΣ). Οι επιτροπές αξιολόγησης 
των ΓΕ των Κλάδων των Ε∆ έχουν αρµοδιότητα αξιολόγησης των γνωστικών 
αντικειµένων των προπτυχιακών, µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, στα 
οποία συµµετέχει το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό του οικείου Κλάδου των Ε∆.  

 3. Οι επιτροπές αξιολόγησης γνωστικών αντικειµένων: 

  α. Αποτελούνται από το ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης ως 
πρόεδρο και δύο (2) στελέχη της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης ως µέλη. 
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  β. Συγκροτούνται µέχρι την 1η Σεπτεµβρίου κάθε έτους, κατόπιν 
διαταγής του ∆ιευθυντή του Κλάδου στον οποίο υπάγεται η ∆ιεύθυνση 
Εκπαίδευσης. 

  γ. Έχουν θητεία ενός (1) έτους. 

  δ. Συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης, προτείνοντας τη διατήρηση ή 
τον επανακαθορισµό των γνωστικών αντικειµένων, την οποία υποβάλλουν στον 
Αρχηγό του οικείου Γενικού Επιτελείου έως την 1η Νοεµβρίου κάθε έτους. 

 4. Προτάσεις από το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό για επανακαθορισµό 
των γνωστικών αντικειµένων υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης του 
αρµόδιου, κατά τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 2, Γενικού Επιτελείου. 

 5. Με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου, η οποία 
εκδίδεται µέχρι την 1η ∆εκεµβρίου κάθε έτους, επανακαθορίζονται τα γνωστικά 
αντικείµενα των προπτυχιακών, µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, στα 
οποία συµµετέχει το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό του Επιτελείου αυτού. 

 

Άρθρο 7  

∆ιαδικασία επιλογής για συµµετοχή σε προγράµµατα σπουδών 

 

 1. Με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας 
(Α/ΓΕΕΘΑ) για το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό των ΚΣ και των Αρχηγών των 
Γενικών Επιτελείων (Α/ΓΕ) για το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό του οικείου 
Κλάδου, που εκδίδεται µέχρι την 1η Απριλίου κάθε έτους, καθορίζεται ο αριθµός 
των εκπαιδεύσεων, η χορήγηση ή µη εκπαιδευτικής άδειας και η καταβολή ή µη 
των διδάκτρων, µε εξειδίκευση των απαιτούµενων ειδικοτήτων και του βαθµού των 
υποψήφιων, ανά πρόγραµµα σπουδών, που θα προκηρύσσονται ανάλογα µε τις 
υπηρεσιακές ανάγκες και τους διαθέσιµους πόρους. 

 2. Το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό, του οποίου εγκρίνεται η συµµετοχή 
σε προγράµµατα προπτυχιακών, µεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών, 
επιλέγεται κατά την απόλυτη σειρά επιτυχίας, όπως αυτή προκύπτει από τις 
διαδικασίες επιλογής τις οποίες έχουν καθορίσει τα οικεία εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 

 3. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει σειρά επιτυχίας στις 
διαδικασίες επιλογής των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων για τη φοίτηση σε 
προγράµµατα προπτυχιακών, µεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών, η 
επιλογή πραγµατοποιείται µε βάση την απόλυτη σειρά επιτυχίας, η οποία 
προκύπτει από την, κατά τα καθοριζόµενα από το άρθρο 15, διαδικασία 
µοριοδότησης. 

 

Άρθρο 8  

Οικονοµικά 

 

 1. Η καταβολή διδάκτρων των προπτυχιακών, µεταπτυχιακών και 
διδακτορικών σπουδών του µόνιµου στρατιωτικού προσωπικού των Ε∆ 
καλύπτεται από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις (ΚΑΕ 0881) για το σκοπό αυτό στους 
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Π/Υ του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) 
και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ). 

 2. Η καταβολή διδάκτρων των προπτυχιακών, µεταπτυχιακών και 
διδακτορικών σπουδών του µόνιµου στρατιωτικού προσωπικού των ΚΣ των Ε∆ 
καλύπτεται από τις εγγεγραµµένες για το σκοπό αυτό πιστώσεις (ΚΑΕ 0881) στον 
Π/Υ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας (ΓΕΕΘΑ). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

Άρθρο 9  

Προσόντα επιλογής 

 

 Τυπικά προσόντα, για την εξέταση της δυνατότητας χορήγησης των κατά τα 
παραπάνω διευκολύνσεων ή για τη συµµετοχή σε προπτυχιακές ή µεταπτυχιακές 
σπουδές ή επιλογή για µετάβαση σε υπηρεσιακή εκπαίδευση, αποτελούν: 

 α. Ο κατεχόµενος βαθµός, όπως καθορίζεται στα αντίστοιχα άρθρα για 
κάθε είδους εκπαίδευση. 

 β. Η κατ΄ εκλογή προαγωγή σε όσους βαθµούς αυτή προβλέπεται. 

 γ. Η βαθµολογία τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» σε όλα τα ουσιαστικά 
προσόντα κατά την τελευταία πενταετία. 

 δ. Η γνώση της ξένης γλώσσας στο επίπεδο που προβλέπει από την 
προκήρυξη του ΑΕΙ που διοργανώνει το πρόγραµµα προπτυχιακών, 
µεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ 

 

Άρθρο 10  

Εκπαιδευτικές άδειες µόνιµου στρατιωτικού προσωπικού για προπτυχιακές 

και µεταπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ εσωτερικού και εξωτερικού 

 

 1. Στο µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό των Ε∆ που φοιτά σε ΠΠΣ ΑΕΙ 
εσωτερικού ή εξωτερικού, όπως καθορίζονται στα άρθρα 2 και 3, αντίστοιχα, είναι 
δυνατόν να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, η οποία ισούται µε τον ελάχιστο χρόνο 
σπουδών και δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από πέντε έτη. Η διάρκεια της άδειας 
δύναται να παρατείνεται για ένα µήνα, µετά από υποβολή αιτήµατος του 
ενδιαφερόµενου και έγκριση του οικείου ΓΕ. 

ΑΔΑ: 7ΦΗΧ6-ΕΚΜ



 -26-

 2. Στο µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό που φοιτά σε ΠΜΣ ΑΕΙ εσωτερικού 
ή εξωτερικού, όπως καθορίζονται στα άρθρα 4 και 5, αντίστοιχα, είναι δυνατόν να 
χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, η οποία ισούται µε τον ελάχιστο χρόνο σπουδών 
και δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από τρία έτη. Η διάρκεια της άδειας δύναται να 
παρατείνεται για ένα µήνα, µετά από υποβολή αιτήµατος του ενδιαφερόµενου και 
έγκριση του οικείου ΓΕ. 

 3. Στο µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό που φοιτά σε πρόγραµµα 
διδακτορικών σπουδών ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού, αντίστοιχα, όπως 
καθορίζονται στα Άρθρα 4 και 5, είναι δυνατόν να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, η 
οποία ισούται µε τον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση του ∆∆ και δεν µπορεί να 
είναι µεγαλύτερη από τρία έτη. Η διάρκεια της άδειας, δύναται να παρατείνεται για 
ένα µήνα, µετά από υποβολή αιτήµατος του ενδιαφερόµενου και έγκριση του 
οικείου ΓΕ.  

 4. Ο συνολικός χρόνος για µεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο 
εξωτερικό δεν ξεπερνά τα τέσσερα έτη. 

 5. Στο µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό για προπτυχιακές και µεταπτυχιακές 
σπουδές σε ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού χορηγείται εκπαιδευτική άδεια, η οποία 
αθροιστικά δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από έξι έτη. 

 6. Στο µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό είναι δυνατό να χορηγηθεί 
εκπαιδευτική άδεια ή/και να καταβληθούν δίδακτρα µία φορά για σπουδές σε 
προπτυχιακό επίπεδο και µία φορά για σπουδές σε µεταπτυχιακό επίπεδο που θα 
απολήγουν στη λήψη Μ∆Ε ή εναλλακτικά µια φορά για σπουδές σε µεταπτυχιακό 
επίπεδο που θα απολήγουν σε λήψη Μ∆Ε και µια φορά για διδακτορικές σπουδές 
που θα απολήγουν σε λήψη ∆∆. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες το 
Πανεπιστήµιο θέτει ως προϋπόθεση συµµετοχής σε ΠΜΣ την κατοχή άλλου τίτλου 
µεταπτυχιακών σπουδών, είναι δυνατόν στο µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό να 
δοθεί η δυνατότητα απόκτησης και δεύτερου Μ∆Ε µε µέριµνα της υπηρεσίας. 

 7. Το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό που λαµβάνει εκπαιδευτική άδεια για 
το εσωτερικό ή το εξωτερικό, αναλαµβάνει υποχρέωση παραµονής στις Ε∆ για 
χρόνο, όπως προβλέπεται στον εκάστοτε εν ισχύ νόµο «Περί Καταστάσεως 
Αξιωµατικών». 

 8. Όσοι έτυχαν εκπαιδευτικής άδειας, είναι υποχρεωµένοι να υποβάλλουν 
στα οικεία ΓΕ, µετά το πέρας κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου, βεβαίωση του 
εκπαιδευτικού ιδρύµατος, από την οποία να προκύπτει το κανονικό της φοίτησής 
τους. 

 9. Η χορηγούµενη από τα οικεία ΓΕ εκπαιδευτική άδεια εσωτερικού και 
εξωτερικού είναι συνεχόµενη και απαλλάσσει το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό 
στο οποίο χορηγείται, από την εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων του κατά τη 
διάρκεια της. 

 10. Τα στελέχη που λαµβάνουν εκπαιδευτική άδεια θα πρέπει να έχουν 
συµπληρωµένο τον απαιτούµενο Χρόνο ∆ιοίκησης (Χ∆) στον κατεχόµενο βαθµό ή 
να έχουν δυνατότητα συµπλήρωσής του µετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΥΣ 

 

Άρθρο 11  

Παροχές στους εκπαιδευόµενους 

 

 Η χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και η καταβολή του συνόλου ή µέρους των 
διδάκτρων αποτελούν παροχές προς το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό από το 
οικείο ΓΕ, το οποίο εγκρίνει τις σπουδές, και ως τέτοιες είναι αυτοτελείς και η 
χορήγηση της µιας δεν συνεπάγεται την καταβολή της άλλης. 

 

Άρθρο 12  

∆ιακοπή παροχών 

 

 1. Η εκπαιδευτική άδεια ή η καταβολή µέρους ή του συνόλου των 
διδάκτρων από τα οικεία ΓΕ, διακόπτεται µε διαταγή του αρµόδιου Αρχηγού ΓΕ: 

  α. Αυτεπάγγελτα για σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους, οι οποίοι 
πρέπει να αιτιολογούνται πλήρως. 

  β. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται προβλήµατα στη συµπεριφορά 
των σπουδαστών, όπως αυτά προκύπτουν από τυχόν αναφορές του ΑΕΙ προς την 
υπηρεσία. 

  γ. Με αιτιολογηµένη αναφορά του σπουδαστή στην οποία θα 
περιέχονται όλα τα στοιχεία που δικαιολογούν τη διακοπή σπουδών.  

  δ.  Λόγω διακοπής των σπουδών, η οποία θα πρέπει να αναφέρεται 
άµεσα από το σπουδαστή. 

  ε. Λόγω µη τήρησης των καθοριζόµενων στην παρ. 8 του άρθρου 
10. 

  στ. Λόγω αποτυχίας στο 30% (συµπεριλαµβανοµένου) και πλέον, των 
µαθηµάτων ενός ακαδηµαϊκού έτους.  

  ζ. Με τη σύνταξη από τον επιβλέποντα καθηγητή του υποψήφιου 
διδάκτορα δύο αρνητικών εκθέσεων προόδου ανά ακαδηµαϊκό έτος. Επιπλέον µε 
την υπέρβαση των 5 ετών του χρόνου σπουδών, για την απόκτηση του ∆∆. 

 2. Στις περιπτώσεις διακοπής της άδειας µε υπαιτιότητα του σπουδαστή, 
αυτός ελέγχεται πειθαρχικά. ∆εν ασκείται πειθαρχικός έλεγχος σε περίπτωση που 
η διακοπή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, που αφορούν στον ίδιο ή σε µέλος 
της οικογένειας του και προέκυψαν µετά την έναρξη των σπουδών του, οι οποίοι 
εκτιµώνται από το οικείο ΓΕ. 

 3. Στις περιπτ. β΄ έως και ζ΄ της παρ. 1, το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί 
για σπουδές που υπολείπονται µετά από τη διακοπή, επιστρέφεται σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 
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 4. Με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και Αρχηγών των τριών ΓΕ, 
συγκροτούνται αντίστοιχες επιτροπές, οι οποίες εξετάζουν τους λόγους διακοπής 
των σπουδών και στην περίπτωση που αυτή οφείλεται σε εξαιρετικά σοβαρούς 
προσωπικούς ή/και οικογενειακούς λόγους, εισηγούνται την εφαρµογή ή µη των 
καθοριζοµένων στην παράγραφο 3. 

  α. Για τη συγκρότηση της επιτροπής, για το µόνιµο στρατιωτικό 
προσωπικό των Κοινών Σωµάτων (ΚΣ) καθορίζονται τα εξής καθορίζονται τα εξής: 

   (1) Η επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του ∆ιευθυντή του 
Κλάδου, στον οποίο ανήκει η ∆ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως. 

   (2) Αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο Μέλη. Πρόεδρος 
ορίζεται ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Εκπαιδεύσεως του ΓΕΕΘΑ και µέλη ο 
Τµηµατάρχης και Αξιωµατικός του αρµόδιου Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης 
Εκπαιδεύσεως του ΓΕΕΘΑ. 

   (3) Η θητεία είναι ετήσια, αρχοµένης από 1η Απριλίου. 

   (4) Η Επιτροπή υποβάλει την πρότασή της έως και ένα µήνα 
µετά την ενηµέρωσή της για τη διακοπή των σπουδών του µόνιµου στρατιωτικού 
προσωπικού των ΚΣ στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ. 

  β. Για τη συγκρότηση της επιτροπής, για το µόνιµο στρατιωτικό 
προσωπικό των τριών Κλάδων των Ε∆ καθορίζονται τα εξής καθορίζονται τα εξής: 

   (1) Η επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του ∆ιευθυντή του 
Κλάδου, στον οποίο ανήκει η ∆ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως 

   (2) Αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο Μέλη. Πρόεδρος 
ορίζεται ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Εκπαιδεύσεως του Κλάδου και µέλη ο 
Υποδιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Εκπαιδεύσεως του Κλάδου και ο Τµηµατάρχης του 
αρµόδιου Τµήµατος. 

   (3) Η θητεία είναι ετήσια, αρχοµένης από 1η Απριλίου. 

   (4) Η Επιτροπή υποβάλει την πρότασή της έως και ένα µήνα 
µετά την ενηµέρωσή της για τη διακοπή των σπουδών του µόνιµου στρατιωτικού 
προσωπικού των τριών Κλάδων στον Αρχηγό του οικείου ΓΕ. 

 

Άρθρο 13  

Μεταβίβαση αρµοδιότητας 

 

 Η αρµοδιότητα έγκρισης σπουδών και επανακαθορισµού των γνωστικών 
αντικειµένων των σπουδών µεταβιβάζεται, για το µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό 
του Στρατού Ξηράς (ΣΞ), του Πολεµικού Ναυτικού (ΠΝ) και της Πολεµικής 
Αεροπορίας (ΠΑ), στους αρχηγούς των ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ, αντίστοιχα, ενώ, για το 
µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό των ΚΣ, στον Αρχηγό του ΓΕΕΘΑ. 
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Άρθρο 14 

Μεταβατικές διατάξεις 

 1. Το καθεστώς, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την, κατά την έναρξη 
ισχύος της παρούσης συµµετοχή του µόνιµου στρατιωτικού προσωπικού σε 
προγράµµατα προπτυχιακών, µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, µε 
χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας ή καταβολή διδάκτρων σπουδών από το οικείο 
ΓΕ, δεν θίγονται. 

 2. Ως προς τους Αξιωµατικούς του Στρατού Ξηράς (ΣΞ), ισχύει για τα 
ακαδηµαϊκά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019 η 
Φ.331.1/16/387348/Σ.1191/05 Ιουλ 16 Κοινή Υπουργική Απόφαση Αναπληρωτών 
Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων (Β΄ 2020), 
µε την οποία καθορίζεται ο αριθµός των θέσεων σε Τµήµατα των Πανεπιστηµίων. 

 

Άρθρο 15  

Μοριοδότηση 

 
 1. Το προς επιλογή προσωπικό που συµµετέχει σε προγράµµατα 
προπτυχιακών, µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών λαµβάνει µόρια ως 
εξής: 

  α. Η αρχαιότητα προσδίδει µόρια βάσει του ακόλουθου τύπου: 

   Μόρια= Σ1 x Σ2 x 50, όπου:  

   Σ1= Συντελεστής Έτους Αποφοίτησης. Λαµβάνει την τιµή 1 για το 
µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό µε το παλαιότερο έτος αποφοίτησης από τους 
υποψήφιους στη διαδικασία επιλογής. Για κάθε επόµενο έτος αποφοίτησης 
αποµειούται κατά 0,05 µονάδες. 

   Σ2= Συντελεστής Σειράς Συµµετοχής. Λαµβάνει την τιµή 1 για το 
µόνιµο στρατιωτικό προσωπικό µε την καλύτερη σειρά αποφοίτησης µεταξύ των 
υποψηφίων του παλαιότερου έτους αποφοίτησης στη διαδικασία επιλογής. 
Αποµειούται, δε, κατά 0,01 µονάδες για κάθε επόµενο υποψήφιο. Ο παρόν 
συντελεστής δεν ισχύει για τους αποφοίτους ΣΣΑΣ και ΣΑΝ, οι οποίοι αποφοιτούν 
σε διαφορετικές εξεταστικές περιόδους. 

  β. Ο βαθµός πτυχίου ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ (συµπεριλαµβάνονται ΣΣΑΣ και 
ΣΑΝ, για τις οποίες υπολογίζεται ο βαθµός πτυχίου της οικείας Πανεπιστηµιακής 
Σχολής) ή του πτυχίου µε το οποίο κατετάγησαν στις Ε∆, υπολογιζόµενος σε 
δεκαβάθµια κλίµακα, πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή οκτώ (8).  

  γ. Ο βαθµός αποφοίτησης από τα σταδιοδροµικά σχολεία του 
Κλάδου ή Σώµατος που ανήκει προ της φοίτησης στις Σχολή ∆ιοίκησης Επιτελών 
(Σ∆ΙΕΠ) ΣΞ, Σχολή ∆ιοίκησης Επιτελών (Σ∆Ε) ΠΝ, Σχολή ∆ιοίκησης Επιτελών 
(Σ∆ΙΕΠ) ΠΑ, Σχολείο Εκπαίδευσης Λοχαγών (ΣΕΛ) (ΝΟΜ) και Σχολείο 
Προκεχωρηµένης Εκπαίδευσης Λοχαγών (ΣΠΕΛ) Σ∆Γ], υπολογιζόµενος σε 
δεκαβάθµια κλίµακα, πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή ένα (1). Σε περίπτωση 
που, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αναφοράς, το µόνιµο στρατιωτικό 
προσωπικό δεν έχει αποφοιτήσει από Σχολείο, δε λαµβάνει µόρια για το 
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συγκεκριµένο προσόν. Όσοι ανήκουν στο 10% µε την καλύτερη βαθµολογία των 
αποφοίτων ανά Εκπαιδευτική Σειρά (ΕΣ), λαµβάνουν επιπλέον πέντε (5) µόρια. 

  δ. Οι απόφοιτοι Σ∆ΙΕΠ ΣΞ/Σ∆ΕΠΝ/Σ∆ΙΕΠ ΠΑ λαµβάνουν δέκα (10) 
µόρια. Όσοι ανήκουν στο 10% µε την καλύτερη βαθµολογία των αποφοίτων ανά 
Εκπαιδευτική Σειρά (ΕΣ), λαµβάνουν επιπλέον πέντε (5) µόρια. 

  ε. Οι απόφοιτοι Α∆ΙΣΠΟ λαµβάνουν δέκα (10) µόρια. Όσοι ανήκουν 
στο 10% µε την καλύτερη βαθµολογία των αποφοίτων ανά ΕΣ, λαµβάνουν 
επιπλέον πέντε (5) µόρια. 

  στ. Οι απόφοιτοι ΣΕΘΑ λαµβάνουν δέκα (10) µόρια. Όσοι ανήκουν 
στο 10% µε την καλύτερη βαθµολογία των αποφοίτων ανά ΕΣ, λαµβάνουν 
επιπλέον πέντε (5) µόρια. 

  ζ. Η πιθανή χορήγηση υποτροφίας από δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα 
(πέραν της Υπηρεσίας) για το συγκεκριµένο ΠΜΣ εσωτερικού ή εξωτερικού που 
διενεργείται η µοριοδότηση, λαµβάνει είκοσι (20) µόρια. 

  η. Ο µέσος όρος της βαθµολογίας της γενικής ικανότητας για τον 
κατεχόµενο βαθµό των εκθέσεων ικανότητας και αξιολόγησης των πέντε (5) 
τελευταίων ετών, (για τους Ανθλγούς και αντιστοίχων, προερχόµενους από ΑΣΕΙ 
υπολογίζεται το σύνολο των ετών ως Αξκοί), υπολογιζόµενος σε δεκαβάθµια 
κλίµακα. 

  θ. Ο βαθµός των εξετάσεων επιλογής εκάστου υποψηφίου, εφόσον 
διενήργησε το αντίστοιχο ΓΕ, υπολογιζόµενος σε δεκαβάθµια κλίµακα, 
πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή δέκα (10). 

  ι. Για κάθε έτος υπηρεσίας σε Μονάδες ή Ανεξάρτητες Υποµονάδες 
Εκστρατείας λαµβάνουν δύο (2) µόρια (αφορά µόνο το µόνιµο στρατιωτικό 
προσωπικό του ΣΞ). 

 2. Σε περίπτωση ισοβαθµίας στελεχών κατά τη µοριοδότηση τους, 
λαµβάνεται υπόψη για την επιλογή τους η µεταξύ τους αρχαιότητα. 

 3. Η αναλυτική κατάσταση της µοριοδότησης του µόνιµου στρατιωτικού 
προσωπικού των Ε∆, για την επιλογή συµµετοχής σε προγράµµατα 
προπτυχιακών, µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, κοινοποιείται σε 
όλους τους ενδιαφερόµενους. 
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Άρθρο 16  

Έναρξη ισχύος 

 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2017 
 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
 
Σχης (ΠΖ) Πέτρος ∆ασκαλάκης 

Τµηµατάρχης Β2/1 

∆ηµήτριος Βίτσας 
Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας 
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