Άρθρο 22 ΝΟΜΟΣ 2439/1996
Αποστρατευτικός βαθμός και τιμητικές διακρίσεις Αποστρατευτικός βαθμός
1 . Αξιωματικοί μέχρι και του βαθμού του Υποστρατήγου και οι αντίστοιχοι των
άλλων Κλάδων, που τίθενται σε αποστρατεία, κρίνονται για προαγωγή στον
ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων, με
δυνατές κρίσεις προακτέαι ή μη προακτέοι, πριν από την έκδοση του
προεδρικού διατάγματος αποστρατείας τους, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες
προϋποθέσεις.
α. Η αποστρατεία τους δεν οφείλεται σε κρίση τους ως αποστρατευτέων.
β. Έχουν συμπληρώσει το χρόνο παραμονής στο βαθμό, που απαιτείται για την
προαγωγή τους. Ειδικά οι Υποστράτηγοι, Ταξίαρχοι και Συνταγματάρχες και οι
αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα
(1) χρόνο παραμονής στο βαθμό.
γ. Ο ανώτερος βαθμός προβλέπεται εν ενεργεία γι` αυτούς, όπως στο άρθρο
3και στην παράγραφο 17 του άρθρου 20 ορίζεται. Οι προϋποθέσεις αυτές
δεναπαιτούνται για τους Υποστρατήγους Σωμάτων του Σ.Ξ. Τεχνικού,
Εφοδιασμού και Μεταφορών, Υλικού Πολέμου, τους Υποστρατήγους και
αντιστοίχους των άλλωνκλάδων της ειδικότητας Οικονομικού, Υποπτεράρχους
Ελεγκτές Αεράμυνας, τουςΥποστρατήγους και αντιστοίχους των άλλων κλάδων
της ειδικότητας Ιατρού και τους Υποστρατήγους Στρατολογικού και
Οικονομικών Επιθεωρητών, οι οποίοι κατ` εξαίρεση δύναται να προαχθούν στον
εν αποστρατεία βαθμό του Αντιστράτηγου - Αντιναυάρχου -Αντιπτεράρχου,
αντίστοιχα.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 Ν.2913/2001,ΦΕΚ Α 102 και με το
άρθρο 15 Ν.2984/2002,ΦΕΚ Α 15, αντικαταστάθηκε πάλι με την παρ.14 άρθρ.13
Ν.3648/2008,ΦΕΚ Α 38/29.2.2008 και με την παρ.1 του άρθρου 4 του ν.4494
/2017
2 . Προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό κρίνονται όσοι με βάση τα
στοιχεία του ατομικού τους φακέλου σε όλη τους τη σταδιοδρομία και
ιδιαίτερα στον κατεχόμενο και αμέσως προηγούμενο βαθμό και με βάση την
προσωπική αντίληψη των μελών του Συμβουλίου, είναι ικανοί να προαχθούν
στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό
Ειδικά για τους Υποστρατήγους και αντίστοιχους των άλλων Κλάδων
απαιτείται, πλέον των ανωτέρω, η κτήση των ουσιαστικών τους προσόντων σε
βαθμό λίαν καλό και άνω σε όλη τους τη σταδιοδρομία
3 . Οι παραπάνω διατάξεις έχουν εφαρμογή για όσους διανύουν τον τελευταίο
βαθμό εξέλιξης αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου Ελαφράς Υπηρεσίας,
Υπηρεσίας Ξηράς, Υπηρεσίας Εδάφους, εφόσον προέρχονται από Όπλα ή
Σώματα ταυ ΣΞ., Μάχιμους ή Μηχανικούς ή Σώματα του Π.Ν., Ιπταμένους ή
ειδικότητες της Π.Α ή Κοινά Σώματα στα οποία προβλέπεται ανώτερος βαθμός

4. Στο βαθμό του Στρατηγού, Ναυάρχου ή Πτεράρχου σε αποστρατεία είναι
δυνατόν να προαχθούν μετά από απόφαση του Κ.Υ.Σ.Ε.Α., οι Αντιστράτηγοι,
Αντιναυάρχοι και Αντιπτέραρχοι εφόσον διετέλεσαν Αρχηγοί Γενικών
Επιτελείων Στρατού Ναυτικού ή Αεροπορίας, αντίστοιχα.
Τίτλος επιτίμου
5. Ο Αρχηγός του Γ.Ε.ΕΘ.Α και οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων Στρατού,
Ναυτικού και Αεροπορίας μπορούν να διατηρήσουν επί τιμή τον τίτλο της θέσης
τους και μετά την αποστρατεία τους, με απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α.
6. Τον επί τιμή τίτλο της θέσης τους μπορούν να διατηρήσουν:
α. Ο ∆ιοικητής της Στρατιάς, ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, α Αρχηγός
Στόλου και ο Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας, μετά από απόφαση του Σ.Α.Γ.Ε..
β. Οι Αντιστράτηγοι, Αντιναύαρχοι, Αντιπτέραρχοι, που υπηρέτησαν σε
οργανικές θέσεις του βαθμού τους, καθώς και οι Υποστράτηγοι, Υποναύαρχοι
και Υποπτέραχοι, που υπηρέτησαν τουλάχιστον για έξι (6) μήνες σε οργανικές
θέσεις του βαθμού τους, εφόσον προήχθησαν στον ανώτερο εν αποστρατεία
βαθμό, με απόφαση του Σ.Α.Γ.Ε..
7 . Το Σ.Α.Γ.Ε αποφασίζει για τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου της θέσης, με
βάση την προσωπική αντίληψη των μελών του για τον κρινόμενο και τη
συνεκτίμηση με ελεύθερη κρίση των ιδιάζουσας φύσης προσόντων του, της
ιδιαίτερης προσφοράς του προς την πατρίδα, καθώς και της καλής μαρτυρίας,
που απολαύει εντός του Κλάδου του, για την επαγγελματική και ηθική του
καταξίωση, που συνηγορούν στην απόδοση της ύψιστης αυτής τιμής.
8 . Η διατήρηση επί τιμή του τίτλου της θέσης γίνεται με το προεδρικό
διάταγμα της αποστρατείας των παραπάνω αξιωματικών ή με ιδιαίτερο
προεδρικό διάταγμα, μετά την αποστρστεία τους.
8.α. Οι Αντιστράτηγοι - Αντιναύαρχοι - Αντιπτέραρχοι, οι οποίοι είχαν
αποστρατευθεί αρχικά στο βαθμό του Υποστράτηγου - Υποναύαρχου Υποπτέραρχου, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των παραγράφων 3δ`
του άρθρου 21 και 1 του άρθρου 22 με το βαθμό του Αντιστράτηγου Αντιναύαρχου - Αντιπτέραρχου, σε αποστρατεία τους απενεμήθη επί τιμή τίτλος
και στη συνέχεια προήχθησαν σε Αντιστράτηγους - Αντιναύαρχους Αντιπτέραρχους, κατόπιν επανάκρισης ή επανάληψης της κρίσης τους,
σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 19 και της παραγράφου
4γ` του άρθρου 20, χωρίς να έχουν υπηρετήσει σε οργανικές θέσεις του βαθμού
αυτού, διατηρούν τον επί τιμή τίτλο της θέσης που τους έχει απονεμηθεί με το
αρχικό προεδρικό διάταγμα αποστρατείας τους. Στις διατάξεις της παρούσας
παραγράφου υπάγονται και οι Αντιστράτηγοι - Αντιναύαρχοι - Αντιπτέραρχοι
που πληρούν τις προϋποθέσεις με τους παραπάνω και έχουν αποστρατευθεί, με
τις διατάξεις του ν.δ. 178/1969 (ΦΕΚ 71 Α`), όπως τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα.
Σημ.: όπως η παρ.8απροστέθηκε με την παρ.2 άρθρ.19Ν.2913/2001,ΦΕΚ Α 102

Σημ.: όπως η παρ.8απροστέθηκε με την παρ.2 άρθρ.19Ν.2913/2001,ΦΕΚ Α 102
/23.5.2001.
9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής
`Άμυνας, ύστερα από σχετική απόφαση του Σ.Α.Γ.Ε., καθορίζονται τα ειδικά
προνόμια που απολαύουν οι ανώτατοι αξιωματικοί που διατηρούν τον επίτιμο
τίτλο τους, όπως και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του
παρόντος άρθρου.
10. Οι αξιωματικοί που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος
άρθρου στερούνται του τίτλου και των προνομίων του, εφόσον με απόφαση του
Σ.Α.Γ.Ε. κριθεί ότι αυτοί ασκούν εμπορικό ή βιοποριστικό επάγγελμα κατά
τρόπο που δεν συμβιβάζεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον
τίτλο ή καταδικασθούν από δικαστήριο για πράξεις που αντιβαίνουν στην τιμή
και αξιοπρέπεια. Η κατά τα παραπάνω στέρηση του τίτλου γίνεται με προεδρικό
διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Σχετικό: Π∆ 308/1997 σχετ.με ειδικά προνόμιαανωτάτων αξιωματικών και το
άρθρο 90 Ν.3883/2010,ΦΕΚ Α 167/24.9.2010

