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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η 

Βουλή: 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 17 

Για την αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 

Άμυνας 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 

Άρθρο 1 

Εθνικό Σύστημα Άμυνας 

 

1.  Το Κράτος μεριμνά για την προστασία των 

πολιτών του καθώς και της εδαφικής 

ακεραιότητας της χώρας από ενδεχόμενες 

στρατιωτικές επιθέσεις ξένων κρατών, 

ομάδων ή οργανώσεων. 

2.  Με τον παρόντα νόμο, ως στόχος ορίζεται η 

εφαρμογή του αμυντικού στρατιωτικού 

συστήματος κατά το οποίο η Ελλάδα να 

αξιοποιεί τους οικονομικούς της πόρους, τη 

γεωγραφική της θέση, τις στρατιωτικές της 

δυνάμεις και τον στρατιωτικό της εξοπλισμό 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιήσει τις 

αμυντικές της ικανότητες και να αποσοβεί 

εγκαίρως και αποτελεσματικώς οποιοδήποτε 

τυχόν κίνδυνο προσβολής της εθνικής της 

κυριαρχίας. 

3.  Το Εθνικό Σύστημα Άμυνας απαρτίζεται από 

το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τις ένοπλες 

δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις απαρτίζονται 

από το Γενικό Επιτελείο Στρατού (Γ.Ε.Σ.), το 

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.) και το 

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.), τα οποία 

υπάγονται στο ιεραρχικά ανώτερο Γενικό 

Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α). Το Γενικό 

Επιτελείο Εθνικής Άμυνας υπάγεται στο 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 

 

Άρθρο 2 

Ανάδειξη Αρχηγών Επιτελείων 

 

1.  Η προαγωγή σε θέση αρχηγού του Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν. 

και Γ.Ε.Α. γίνεται κατόπιν ψηφοφορίας. Η 

θητεία καθενός ορίζεται στα 4 έτη. Δικαίωμα 

επανεκλογής δεν υφίσταται. 

2.  Οι υποστράτηγοι και οι ταξίαρχοι ορίζουν 

κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας ποιος 

αντιστράτηγος θα προαχθεί σε αρχηγό του 

Γ.Ε.Σ με το αξίωμα του στρατηγού. 

3.  Οι υποναύαρχοι και οι αρχιπλοίαρχοι θα 

ορίζουν κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας ποιος 

αντιναύαρχος θα προαχθεί σε αρχηγό του 

Γ.Ε.Ν με το αξίωμα του ναυάρχου. 

4.  Οι υποπτέραρχοι και οι ταξίαρχοι θα ορίζουν 

κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας ποιος 

αντιπτέραρχος θα προαχθεί σε αρχηγό του 

Γ.Ε.Α με το αξίωμα του πτεράρχου. 

 

Άρθρο 3 

Επιτροπή Ανάδειξης Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. 

 

1.  Για την ανάδειξη αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. 

συστήνεται Επιτροπή η οποία θα αποτελείται 

από: 

α)  τον Πρωθυπουργό, που θα διατελεί χρέη 

Προέδρου της Επιτροπής, 

β)  τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, 

γ)  τον Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων, 



δ)  τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη, και 

ε)  τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής. 

2.  Ως αρχηγός του Γ.Ε.ΕΘ.Α. μπορεί να οριστεί 

μόνο ανώτατος αξιωματικός με αξίωμα 

στρατηγού, ναυάρχου και πτεράρχου 

αντίστοιχα. Η προαγωγή του στη θέση του 

αρχηγού του Γ.Ε.ΕΘ.Α. τον προάγει στη θέση 

του στρατάρχη, αρχιναυάρχου και αιθεράρχη 

αντίστοιχα. Η θητεία του αρχηγού του 

Γ.Ε.ΕΘ.Α. ορίζεται στα 4 έτη. Δεν υφίσταται 

δυνατότητα επαναδιορισμού. Ο ορισμός κάθε 

νέου αρχηγού του Γ.Ε.ΕΘ.Α. θα γίνεται εκ 

περιτροπής από κάθε Επιτελείο των Ενόπλων 

Δυνάμεων. Δυνατότητα ανανέωσης της 

θητείας δεν υφίσταται. 

 

Άρθρο 4 

Αρμοδιότητες 

 

1.  Το Γ.Ε.ΕΘ.Α. συντονίζει τα επιτελεία των 

ενόπλων δυνάμεων και ελέγχει για την ορθή 

λειτουργία τους. Το Γ.Ε.ΕΘ.Α. στο τέλος κάθε 

έτους λαμβάνει αναφορές από τους αρχηγούς 

κάθε επιτελείου, οι οποίες περιγράφουν την 

πορεία, τους στόχους και την δυναμική κάθε 

επιτελείου καθώς και τυχόν προβλήματα που 

μπορεί να προέκυψαν στο μεσοδιάστημα. Το 

Γ.Ε.ΕΘ.Α. διατελεί επίσης ρόλο συμβούλου της 

Κυβέρνησης κυρίως σε θέματα αμυντικής και 

εξωτερικής πολιτικής και στρατιωτικού 

σχεδιασμού. 

2.  Κάθε επιτελείο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση 

του στρατού της ξηράς, θαλάσσης και αέρος 

αντίστοιχα. Ιδίως, μεριμνούν για την ορθή, 

αποτελεσματική και ετοιμοπόλεμη 

εκπαίδευση του μάχιμου προσωπικού έτσι 

ώστε να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή ικανό να 

ανταποκριθεί σε κάθε αποστολή που του 

ανατεθεί. 

 

Άρθρο 5 

Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας 

 

1.  Συστήνεται και συγκαλείται εκτάκτως σε 

περίπτωση εθνικής κρίσης με τρίτη χώρα, 

ομάδα ή οργάνωση, το Συμβούλιο Εθνικής 

Ασφαλείας, το οποίο αποτελείται από τον 

Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, 

τον Υπουργό Εξωτερικών, τον αρχηγό του 

Γ.Ε.ΕΘ.Α, τον αρχηγό του Γ.Ε.Σ., τον αρχηγό 

του Γ.Ε.Ν και τον αρχηγό του Γ.Ε.Α., τον 

διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας 

Πληροφορίων (Ε.Υ.Π.) καθώς και τους 

αρχηγούς των υπολοίπων κοινοβουλευτικών 

κομμάτων. Οι αρχηγοί των υπόλοιπων 

κοινοβουλευτικών κομμάτων έχουν 

συμβουλευτικό μόνο ρόλο. 

2.  Είναι αρμόδιο για την αντιμετώπιση 

οποιασδήποτε εθνικής κρίσης και 

διπλωματικού επεισοδίου καθώς και να λάβει 

απόφαση περί διεξαγωγής πολέμου ή 

συνομολόγησης ειρήνης με υποχρέωση να 

γνωστοποιήσει τη ληφθείσα απόφαση προς 

τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας ώστε 

να κηρύξει ο ίδιος αντίστοιχα τον πόλεμο ή τη 

συνομολόγηση ειρήνης όπως ορίζει το άρθρο 

36 παρ. 1 του Συντάγματος. 

3.  Το συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει κατά 

τακτά χρονικά διαστήματα, προσδιορισμένα 

από τον Πρωθυπουργό. Στις τακτικές 

συνεδριάσεις ως τακτικά μέλη ορίζονται τα 

πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος 

άρθρου πλην των αρχηγών των υπολοίπων 

κοινοβουλευτικών κομμάτων. 

4.  Το ανωτέρω συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο 

διοικητικό συμβουλευτικό όργανο του 

εκάστοτε Πρωθυπουργού περί θεμάτων 

στρατηγικής και άμυνας. 

                  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Άρθρο 6 

Όρκος 

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Γενικού 

Κανονισμού Υπηρεσίας στο στρατό 

τροποποιείται ως εξής: «Όποιο άτομο εντάσσεται 

στις τάξεις του Στρατού υποχρεώνεται να δώσει 

τον πιο κάτω όρκο στη Σημαία και το Ιερό 

Ευαγγέλιο ή στα Ιερά Σύμβολα που πιστεύει 

καθένας ή στην τιμή και στην συνείδησή του». 

 

Άρθρο 7 

Αμοιβές 

 

Καταργούνται όλες οι χρηματικές αμοιβές σε 

όλους τους κληρωτούς. 

                 

Άρθρο 8 

Μεταθέσεις 

 

1.  Οι μεταθέσεις στους κληρωτούς 

απαγορεύονται.  

2.  Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται μετάθεση σε 

κληρωτό εάν συντρέχει μία εκ των κάτωθι 

αναφερόμενων περιπτώσεων: 

α)  Επιδείξει οικογενειακό πιστοποιητικό 

απορίας. 

β)  Εάν εκλείπει ο ένας ή και οι δύο γονείς του. 



γ)  Εάν ένας από τους γονείς του ή και οι δύο 

γονείς του ή τουλάχιστον ένα από τα 

αδέλφια του διαθέτουν πιστοποιητικό 

αναπηρίας άνω του 67%. 

δ)  Εάν προέρχεται από τρίτεκνη ή πολύτεκνη 

(τέσσερα παιδιά και άνω) οικογένεια. 

. 

Άρθρο 9 

Θητεία 

 

1.  Η θητεία των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών 

(ξηράς και αεροπορίας), Σημαιοφόρων 

Επίκουρων Αξιωματικών και των κληρωτών 

και των τριών επιτελείων διακρίνεται σε 

πλήρη και ελαττωμένη. 

2.  Η πλήρης θητεία των Δοκίμων Εφέδρων 

Αξιωματικών (ξηράς και αεροπορίας) και 

Σημαιοφόρων Επίκουρων Αξιωματικών 

ορίζεται στους 20 μήνες ενώ η ελαττωμένη 

στους 17. 

3.  Η πλήρης θητεία των κληρωτών και των τριών 

επιτελείων ορίζεται στους 14 μήνες, ενώ η 

ελαττωμένη στους 11. 

4. Μειωμένη θητεία δικαιολογούνται να 

εκπληρώσουν: 

α)  Οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί από τέσσερα 

ζώντα αδέλφια. 

β)  Ο μόνος ή μεγαλύτερος αδελφός από τρία 

ζώντα αδέλφια. 

γ)  Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος γονέα που 

είναι ανίκανος για κάθε εργασία ή έχει 

συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος της 

ηλικίας του ή διατελεί σε χηρεία. 

δ)  Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος θανόντος 

γονέα ή άγαμης μητέρας. 

ε)  Ο πατέρας ενός ζώντος τέκνου. 

στ)  Ο ένας ή και οι δύο από τους γονείς του 

διαθέτουν πιστοποιητικό αναπηρίας 67% 

και άνω. 

              

Άρθρο 10 

Αντιρρησίες συνείδησης 

 

1.  Με την επιφύλαξη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που η Ελλάδα 

είναι συμβαλλόμενο μέρος (άρθρο 9), καθώς 

και των Ψηφισμάτων των Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, αλλά και των γνωμοδοτήσεων 

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, επιτρέπεται 

κατ’ εξαίρεση όσοι δηλώνουν αντιρρησίες 

συνείδησης λόγω ιδεολογικών ή 

θρησκευτικών πεποιθήσεων, να τελούν 

εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία ( αντί της 

στρατιωτικής θητείας), διάρκειας 25 μηνών. 

2.  Οι αντιρρησίες συνείδησης θα 

πραγματοποιούν τη θητεία τους σε 

υποστελεχωμένες δημόσιες υπηρεσίες των 

νησιών του Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους. 

3.  Η αποζημίωσή τους θα ανέρχεται στο ποσό 

των διακοσίων (200) ευρώ μηνιαίως. 

 

Άρθρο 11 

Πρόσβαση γυναικών στο στρατό 

 

1.  Συστήνονται ειδικές μονάδες για γυναίκες 

κληρωτούς. 

2.  Οποιαδήποτε γυναίκα, ηλικίας 20 μέχρι 40, 

επιθυμεί να καταταγεί στο στρατό σε μάχιμη 

μονάδα, μπορεί να το πράξει καταθέτοντας 

αίτηση κατάταξης στο στρατό στα κτίρια 

στρατολογίας. 

3.  Οι γυναίκες κατατάσσονται ως κληρωτές είτε 

ως εθελοντές στρατιωτικοί, ανάλογα με την 

αίτηση που καταθέτουν. 

4.  Τα άρθρα 6 έως 9 του δεύτερου κεφαλαίου του 

παρόντος Σχεδίου Νόμου εφαρμόζονται 

αναλογικά και για τις γυναίκες κληρωτές. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΕΥΡΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - 

ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ 

 

Άρθρο 12 

Εκποίηση στρατιωτικού υλικού 

 

1.  Ύστερα από ειδική έκθεση που συντάσσει ο 

στρατηγός, ο ναύαρχος και ο πτέραρχος για 

κάθε επιτελείο αντίστοιχα, καταγράφονται 

όλα τα όπλα, οπλικά συστήματα καθώς και 

εξαρτήματα αυτών τα οποία βρίσκονται σε 

αχρησία ή είναι εύχρηστα αλλά επιχειρησιακά 

μη αξιοποιήσιμα. 

2.  Η έκθεση κάθε αρχηγού επιτελείου 

διαβιβάζεται στον αρχηγό του Γ.Ε.ΕΘ.Α ο 

οποίος σε συνεργασία με τον Υπουργό 

Οικονομικών οδηγεί υποχρεωτικά τον 

ανωτέρω καταγεγραμμένο στις εκθέσεις 

οπλισμό σε δημόσιους πλειοδοτικούς 

πλειστηριασμούς. 

3.  Στους πλειστηριασμούς πλειστηριάζονται 

όπλα και εξαρτήματα αυτών, τα οποία έχουν 

αχρηστευθεί (είτε ακουσίως είτε εκουσίως) 

σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 

2015/2403 της επιτροπής της 15ης 

Δεκεμβρίου 2015 περί αχρήστευσης οπλικού 

υλικού και δεν δύνανται να 

επαναλειτουργήσουν σε καμία περίπτωση. 

Επίσης πλειστηριάζονται όπλα και 

εξαρτήματα αυτών, τα οποία βρίσκονται σε 

λειτουργία αλλά αποτελούν οπλικό υλικό που 

νομιμοποιούνται οι Έλληνες πολίτες να 



κατέχουν σύμφωνα με τον ειδικό νόμο περί 

οπλοκατοχής. 

4.  Όπλα τα οποία είναι σε λειτουργία αλλά δεν 

είναι επιχειρησιακά αξιοποιήσιμα (ιδίως 

ημιαυτόματα και αυτόματα πολυβόλα) και δεν 

νομιμοποιούνται οι Έλληνες πολίτες να 

κατέχουν σύμφωνα με την ελληνική 

νομοθεσία περί οπλοκατοχής, 

πλειστηριάζονται σε διεθνή πλειοδοτικό 

διαγωνισμό με ενδιαφερομένους από χώρες 

που νομιμοποιούνται να κατέχουν τέτοιας 

κατηγορίας όπλα. 

5.  Όσα εν λειτουργία οπλικά συστήματα δεν 

είναι πια επιχειρησιακά αξιοποιήσιμα και δεν 

νομιμοποιούνται οι πολίτες να τα κατέχουν, 

πωλούνται σε ξένες χώρες μέσω διακρατικών 

συμβάσεων. 

6.  Στους ανωτέρω πλειοδοτικούς 

πλειστηριασμούς μπορεί να συμμετέχει κάθε 

Έλληνας πολίτης καθώς και κάθε πολίτης 

ξένου κράτους που πληροί τις προϋποθέσεις 

οι οποίες ρυθμίζονται με ειδικό νόμο 

ψηφισμένο από τη Βουλή των Ελλήνων. 

7.  Το εκπλειστηρίασμα από κάθε πλειστηριασμό 

εισάγεται στον προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με σκοπό την 

αγορά νέων σύγχρονων όπλων και οπλικών 

συστημάτων καθώς και την ενίσχυση και 

συμπλήρωση των επιχειρησιακά 

αξιοποιήσιμων υφιστάμενων. 

 

Άρθρο 13 

Ελληνικά Οπλικά Συστήματα (ΕΟΣ) 

 

1.  Συστήνεται από τμήμα του προϋπολογισμό 

του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Δημόσια 

Επιχείρηση με την επωνυμία Ελληνικά Οπλικά 

Συστήματα (ΕΟΣ). 

2.  Η Δημόσια Επιχείρηση Ελληνικά Οπλικά 

Συστήματα αποτελεί ιδιοκτησία του 

ελληνικού δημοσίου και οι μετοχές της είναι 

αμεταβίβαστες, είτε ολικώς, είτε μερικώς, σε 

ιδιώτες και σε ξένα κράτη. 

3.  Η σύσταση της εταιρίας καθώς και η μετέπειτα 

χρηματοδοτική της ενδυνάμωση είναι 

δυνατόν να συντελείται μέσω ποσών που θα 

καταβάλλονται από ιδιώτες στους οποίους ως 

αντάλλαγμα θα επέρχονται 

φοροελαφρύνσεις, οι οποίες θα 

προσδιορίζονται με νόμο του Υπουργείου 

Οικονομικών. Κάθε χρηματοδοτική εισφορά 

θα ελέγχεται από το Σώμα Δίωξης 

Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.). 

4.  Αντικείμενο της εταιρίας είναι ο σχεδιασμός 

και η κατασκευή νέων οπλικών συστημάτων ( 

ξηράς, θαλάσσης, αέρος) καθώς και η 

κατασκευή υπαρχόντων οπλικών συστημάτων 

με σκοπό την ενδυνάμωση του υφιστάμενου 

στρατιωτικού εξοπλισμού. Στόχος των 

Ελληνικών Οπλικών Συστημάτων είναι να 

φτάσει την Ελλάδα σε όσο το δυνατόν 

υψηλότερο σημείο στρατιωτικής 

αυτοδυναμίας και αυτάρκειας. 

5.  Ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και το 

διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας θα 

επιλέγεται από ειδική επιτροπή κατόπιν 

διαγωνισμού, ο οποίος θα αποτελείται από 

τρία επίπεδα:  

α)  την αξιολόγηση του βιογραφικού κάθε 

υποψηφίου,  

β)  τον αριθμό των μορίων του, και  

γ)  την προφορική συνέντευξη. 

6.  Το διοικητικό συμβούλιο θα αποτελείται από 

6 άτομα και τον διευθύνοντα σύμβουλο. Τα 2 

από αυτά θα είναι απόφοιτοι πολυτεχνικών 

σχολών, οι επόμενοι δύο απόφοιτοι 

οικονομικών σχολών (Α.Ε.Ι) και οι υπόλοιποι 

δύο απόφοιτοι στρατιωτικών σχολών. Η 

θητεία κάθε διευθύνοντος συμβούλου και 

διοικητικού συμβουλίου ορίζεται στα 5 έτη με 

δυνατότητα ανανέωσης. 

7.  Η ειδική επιτροπή που θα επιλέγει τα άτομα 

της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου θα 

αποτελείται από πέντε μέλη ΑΣΕΠ καθώς και 

από τον αρχηγό του Γ.Ε.ΕΘ.Α, τον αρχηγό του 

Γ.Ε.Σ., του Γ.Ε.Ν. και του Γ.Ε.Α., οι οποίοι θα 

εκτιμούν τις στρατιωτικές και εξοπλιστικές 

ανάγκες της χώρας τις οποίες θα 

χρησιμοποιούν ως γνώμονα για την επιλογή 

των υποψηφίων. 

8.  Η στελέχωση του προσωπικού της εταιρίας θα 

γίνεται ύστερα από έκθεση που θα συντάσσει 

το διοικητικό συμβούλιο στην οποία θα 

περιγράφουν τις ανάγκες της επιχείρησης και 

τις ανάγκες πρόσληψης ανθρώπινου 

δυναμικού και η οποία θα ελέγχεται από την 

ειδική επιτροπή της παραγράφου 7 του 

παρόντος άρθρου μαζί με τον Υπουργό 

Οικονομικών και τον Υπουργό Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης . Οι τελευταίοι δύο έχουν 

μόνο συμβουλευτικό ρόλο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

Άρθρο 14 

Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα 

 

Κάθε αιτία πολέμου από τρίτη χώρα απέναντι 

στην Κυπριακή Δημοκρατία συνιστά αιτία 

πολέμου και για την Ελληνική Δημοκρατία. 

            



Άρθρο 15 

Ειδική Σύνθεση Αντιτρομοκρατικής Μονάδας 

 

1.  Σε περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης ή 

τρομοκρατικής απειλής, επίλεκτη μονάδα από 

τη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών 

(Δ.Υ.Κ.) εντάσσεται στην Ειδική Κατασταλτική 

Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.) με 

σκοπό την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής 

επίθεσης ή της απειλής αντίστοιχα και την 

ενίσχυση του έργου της Ε.Κ.Α.Μ μόνο για την 

ανωτέρω περίπτωση. 

2.  Με νόμο του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη ορίζεται ο αριθμός 

των στρατιωτών που στελεχώνουν την ειδική 

αυτή μονάδα, τον τρόπο ένταξης και 

συνεργασίας. 

                 

Άρθρο 16 

Απαγόρευση Συμβόλων 

 

1.  Απαγορεύεται η οποιαδήποτε απεικόνιση-

αναπαράσταση, με έργα ή λόγια, συμβόλων 

ξένων κρατών καθώς και οποιωνδήποτε 

ιδεολογικών ή πολιτικών συμβόλων απ’ όσους 

βρίσκονται εν ώρα υπηρεσίας στο στρατό. 

2.  Οι παραβάτες της παραγράφου 1 του 

παρόντος, θα τιμωρούνται με φυλάκιση 1 

έτους άνευ μετατροπής και αναστολής. 

 

 
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 

νόμου του Κράτους. 

 
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2017 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ 


