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Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυ-

νάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύ-

νης και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ, 

ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 1

Υπεράσπιση στρατιωτικών

ενώπιον ποινικών δικαστηρίων

1. Στους εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικούς 

και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων, κατά των οποίων 

ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδί-

δονται ότι τέλεσαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 

τους, παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισης ενώπιον των 

ποινικών δικαστηρίων από λειτουργούς του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους με απόφαση του Προέδρου 

του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ύστερα από 

προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, 

εφόσον: 

α. από διενεργηθείσα διοικητική εξέταση δεν διαπι-

στώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος σχε-

τικού με την πράξη για την οποία διώκονται και

β. δεν εκπροσωπούνται από δικηγόρο κατά τη διαδι-

κασία ενώπιον του δικαστηρίου. 

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται αν η ποινική δίω-

ξη ασκείται ύστερα από ενέργεια της υπηρεσίας. 

Άρθρο 2

Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 1400/1973 

Στο ν.δ. 1400/1973 (Α΄ 114) επέρχονται οι εξής τρο-

ποποιήσεις:

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως 

εξής:

«6. Αν η Επιτροπή αποφανθεί ότι το νόσημα του αξιωμα-

τικού είναι ανίατο ή ότι το τραύμα του ιάθηκε μεν αλλά 

η φύση του τον καθιστά σωματικά ανίκανο για τη στρα-

τιωτική υπηρεσία, ο αξιωματικός, εφόσον επιθυμεί την 

υπαγωγή του στις καταστάσεις των άρθρων 14 έως 16, 

υποβάλλει μέσα σε δέκα (10) ημέρες σχετική αίτηση. 

Το Ανώτατο κατά κλάδο Συμβούλιο:

α. Αποδέχεται την αίτηση, υπάγει τον αξιωματικό σε 

μία από τις καταστάσεις αυτές, σύμφωνα με τις κατά πε-

ρίπτωση προϋποθέσεις και διαδικασίες, εξαιρουμένης 

της εκ νέου παραπομπής του ενώπιον της Επιτροπής 

και τον τοποθετεί σε θέση, αναλόγως του βαθμού και 

της ειδικότητάς του,

β. αν η προθεσμία υποβολής της αίτησης παρήλθε 

άπρακτη, αποφασίζει την αποστρατεία του αξιωματικού.».

2. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 24 καταργούνται.

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 63 προστίθεται πε-

ρίπτωση δ΄ ως εξής: 

 «δ) Η κατάληψη οποιασδήποτε θέσης στον δημό-

σιο τομέα, εκτός Ενόπλων Δυνάμεων. Το προηγούμενο 

εδάφιο εφαρμόζεται για το σύνολο του στρατιωτικού 

προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν προ-

βλέπεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις.».

Άρθρο 3

Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 445/1974 

Στο ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160) επέρχονται οι εξής τροπο-

ποιήσεις:

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 προστίθεται πε-

ρίπτωση μ΄ ως εξής: 

 «μ) Το Οικονομικό Σώμα.»

2. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 η περίπτωση β΄ 

καταργείται και η περίπτωση γ΄ αναριθμείται σε β΄.

3. Στο άρθρο 4 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

«9. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστε-

ρα από πρόταση του Ανώτατου κατά Κλάδο Συμβουλίου, 

εφόσον αυτή δεν συνεπάγεται οικονομικές επιπτώσεις 

για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, δύναται να μετατάσσο-

νται ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, από ένα όπλο σε 

άλλο όπλο ή σώμα και αντίστροφα, καθώς και από ένα 

σώμα σε άλλο σώμα του ίδιου Κλάδου, συμπεριλαμβα-

νομένων των γενικών ειδικοτήτων, ειδικοτήτων ή τεχνών, 
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«Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, 

αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση 

εντός της παραπάνω προθεσμίας».

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 147 προ-

στίθενται οι λέξεις «ή, εφόσον πρόκειται για πιστωτικά 

ιδρύματα και από πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία το 

Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει την ευθύνη για τη 

σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.».

Άρθρο 58

Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων των νόμων 

4399/2016 (Α΄ 117) και 3908/2011 (Α΄ 8)

1. Στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016 προστίθεται παρά-

γραφος 10 ως εξής: 

«10. Μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού 

σχεδίου, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που 

ορίζονται στην περίπτωση α΄ του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου 3, δύναται να πιστοποιηθεί η υλοποίηση 

του πενήντα τοις εκατό (50%) του φυσικού και οικο-

νομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου και να 

ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20, χωρίς διενέρ-

γεια ελέγχου, κατ’ επιλογή του φορέα. Στην περίπτωση 

αυτή, μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται 

μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενι-

σχύσεων σχετικές βεβαιώσεις υλοποίησης του πενήντα 

τοις εκατό (50%) υπογεγραμμένες από ορκωτό λογιστή 

και, όπου απαιτείται από το είδος και τους όρους υπα-

γωγής της επένδυσης, πολιτικό μηχανικό, μηχανολόγο 

μηχανικό ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας φυσικό 

πρόσωπο. Η αρμόδια Υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα 

του αιτήματος ελέγχου και των ως άνω βεβαιώσεων και 

αναλόγως εισηγείται την έκδοση ή μη της σχετικής από-

φασης. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται καταβολή 

του παράβολου της παραγράφου 7. Η πιστοποίηση της 

υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) με την ως άνω 

διαδικασία υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο, σύμ-

φωνα με την παράγραφο 4. Με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης ορίζονται οι όροι, οι προϋπο-

θέσεις, οι απαιτούμενες ειδικότητες των επαγγελματι-

ών που υπευθύνως βεβαιώνουν για την υλοποίηση της 

επένδυσης σύμφωνα με τον ν. 4399/2016, οι συνέπειες 

που επέρχονται σε περίπτωση μη πλήρωσης των προϋ-

ποθέσεων πιστοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%), 

καθώς και κάθε αναγκαία ρύθμιση για την εφαρμογή της 

παρούσας παραγράφου. Με όμοια απόφαση ορίζονται 

τα καθεστώτα του παρόντος και τα είδη ενισχύσεων που 

αυτή αφορά.».

2. Όπου στις διατάξεις του ν. 4399/2016 γίνεται ανα-

φορά στην υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) του 

επενδυτικού σχεδίου, αυτή δύναται να πιστοποιείται και 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 16 

του ν. 4399/2016.

3. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 έχουν ανάλογη 

εφαρμογή και για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3908/2011.

Άρθρο 59

Παράταση προθεσμίας απομάκρυνσης -

Ρυθμίσεις για τα Κέντρα Αποθήκευσης 

και Διανομής

1. Η παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Η προθεσμία απομάκρυνσης λόγω αλλαγής χρή-

σης γης των νομίμως υφιστάμενων μεταποιητικών 

δραστηριοτήτων, η οποία έληξε ή λήγει μέχρι 8.8.2021, 

παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία αυτή. Προκειμένου 

να ισχύσει το προηγούμενο εδάφιο, οι επιχειρήσεις 

οφείλουν να λειτουργούν μέχρι τότε με εγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς όρους. Μετά την ημερομηνία αυτή 

με ευθύνη της Αδειοδοτούσας Αρχής διακόπτεται η 

λειτουργία των δραστηριοτήτων και σφραγίζονται όσα 

μηχανήματα εξακολουθούν να υπάρχουν στους χώρους 

της εγκατάστασης. Διαδικασίες διακοπής λειτουργίας 

λόγω αλλαγής χρήσης γης, οι οποίες για τον λόγο αυτό 

βρίσκονται σε εκκρεμότητα, αναστέλλονται σύμφωνα 

με τα παραπάνω εδάφια μέχρι 8.8.2021. Ως «νόμιμα υφι-

στάμενες» νοούνται οι δραστηριότητες, οι οποίες διαθέ-

τουν τον απαιτούμενο διοικητικό τύπο λειτουργίας τους 

σε ισχύ, καθώς και εκείνες, οι οποίες πληρούν όλες τις 

προϋποθέσεις για ανανέωση της διοικητικής διαδικασίας 

για τη λειτουργίας τους, εκτός από την προϋπόθεση περί 

χρήσης γης. Τα προηγούμενα εδάφια δεν εφαρμόζονται 

σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε περιοχή, η 

οποία καθορίζεται, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του 

ν. 3481/2006 (Α΄ 162).».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 163 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Η παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 3982/2011 και το 

άρθρο 7 του ν. 3325/2005 (Α΄ 68) εφαρμόζονται και για 

τις δραστηριότητες που αποτελούν Κέντρα Αποθήκευ-

σης και Διανομής κατά την έννοια του παρόντος νόμου.».

Άρθρο 60

Τροποποίηση του ν. 3551/2007 (Α΄ 76)

1. Στο τέλος του άρθρου 1 του ν. 3551/2007 προστί-

θεται εδάφιο ως εξής:

«Εξαιρούνται του νόμου οι καταδυτικές εργασίες, για 

τις οποίες εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Λιμένα 

με αριθμό 10, που εγκρίθηκε με την 3131.1/20/95/95 

απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 978).».

2. Στο άρθρο 7 του ν. 3551/2007 προστίθεται παρά-

γραφος 5 ως εξής: 

«5. Στους παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου 

3 του άρθρου 3 επιβάλλεται, από την κατά περίπτωση 

αρμόδια Λιμενική Αρχή, πρόστιμο από πεντακόσια (500) 

έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, ανάλογα με τη συχνό-

τητα και τη βαρύτητα της παράβασης, σύμφωνα με τη 

διαδικασία του άρθρου 157 του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261). 

Υπόχρεοι για την καταβολή του προστίμου είναι αλλη-

λεγγύως και εις ολόκληρο ο πλοιοκτήτης, ο διαχειριστής, 

ο εφοπλιστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών και ο πλοί-

αρχος του πλοίου. Το πρόστιμο επιβάλλεται ανεξάρτητα 

των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία ποινι-
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