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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 89
Καθορισμός απαιτούμενων προσόντων και διαδικασίας πρόσληψης Εθελοντών Οπλιτών Μουσικού Σώματος στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 9 του άρθρου 53 του ν.δ. 445/1974 «Περί
ιεραρχίας και προαγωγών των Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων»
(Α΄ 160), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 26 του ν. 4407/2016 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 134).
2. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005, Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός του Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
4. Την υπ’ αρ. 160/2020 εισηγητική έκθεση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, από την οποία προκύπτει ότι από τις
διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Τις υπ’ αρ. 184/2018, 113/2019 και 25/2020 γνωμοδοτήσεις του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Γενικά
Στο Μουσικό Σώμα του Στρατού Ξηράς (ΣΞ) και στην
ειδικότητα Μουσικού του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) και
της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) κατατάσσονται, ως Εθελοντές Οπλίτες, ιδιώτες (άνδρες και γυναίκες), κατόπιν
διαγωνισμού.
Άρθρο 2
Πρόσληψη
1. Για την πρόσληψη των Εθελοντών Οπλιτών εκδίδεται
προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με απόφαση του Υπουρ-
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γού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού
του οικείου Γενικού Επιτελείου (ΓΕ).
2. Με απόφαση του Ανώτατου κατά κλάδο Συμβουλίου
που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης σύμφωνα με τις εκάστοτε υφιστάμενες υπηρεσιακές
ανάγκες, καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων των Εθελοντών Οπλιτών που απαιτείται να καλυφθούν.
3. Με την προκήρυξη της παρ. 1 καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής
τους, ο τόπος και ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων
και δοκιμασιών του άρθρου 4, η ενδεικνυόμενη βιβλιογραφία για το μουσικό μάθημα της περ. α΄ της παρ. 2
του άρθρου 4, οι υποχρεώσεις των υποψηφίων κατά τη
διενέργεια των εξετάσεων και δοκιμασιών του άρθρου 4
και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.
Άρθρο 3
Προσόντα - Κωλύματα
1. Οι υποψήφιοι Εθελοντές Οπλίτες πρέπει:
α) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
β) Να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) και
να μην έχουν υπερβεί το εικοστό όγδοο (28ο) έτος της
ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.
γ) Να είναι υγιείς και κατάλληλοι, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο π.δ. 11/2014 «Κρίση σωματικής ικανότητας
των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά»
(Α΄ 17), όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
δ) Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ενός μέτρου και
εβδομήντα εκατοστών (1,70μ.) οι άνδρες και ενός μέτρου
και εξήντα εκατοστών (1,60μ.) οι γυναίκες.
ε) Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου εσωτερικού
ή εξωτερικού.
στ) Να χειρίζονται ένα μουσικό όργανο (πνευστό,
κρουστό, έγχορδο ή πληκτροφόρο) που αντιστοιχεί σε
προκηρυσσόμενη κατά ειδικότητα θέση, στο οποίο θα
εξετάζονται. Για την απόδειξη της κατοχής των μουσικών
γνώσεων απαιτείται διαζευτικά:
αα) Η προσκόμιση βεβαίωσης επιτυχούς αποφοίτησης επιπέδου Γ΄ Μέσης και άνω, από κρατικό Ωδείο ή
από αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού Ωδεία και Μουσικές Σχολές του εσωτερικού
ή από αντίστοιχα ιδρύματα της αλλοδαπής.
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ββ) Η προσκόμιση του αποδεικτικού μουσικών σπουδών για τους απόφοιτους Μουσικών Λυκείων του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
ζ) Να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη,
υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη
κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση,
παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, της νομοθεσίας
περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών
και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκλημα
του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Επίσης να μην έχουν
παραπεμφθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο
από τα ανωτέρω αδικήματα.
η) Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα
με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
θ) Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού
τους όσοι έχουν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις.
ι) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει ενόπλως τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να ευρίσκονται νόμιμα εκτός
των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της
στρατολογικής νομοθεσίας.
2. Δεν μπορούν να καταταγούν ως Εθελοντές Οπλίτες
πρώην υπαξιωματικοί, που ενώ υπηρετούσαν ως μόνιμοι
ή εθελοντές παραιτήθηκαν ή απολύθηκαν από τις τάξεις
των Ενόπλων Δυνάμεων για οποιαδήποτε αιτία. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει αναλόγως και για παραιτηθέντες
ή απολυθέντες Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.).
3. Όσοι εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική
τους υποχρέωση απαιτείται να έχουν αιτιολογημένη εισήγηση καταλληλότητας από το Διοικητή της Μονάδας
τους.
4. Τα προσόντα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το
χρόνο υποβολής της αίτησης όσο και κατά το χρόνο της
κατάταξης. Κατ΄ εξαίρεση, η συνδρομή του προσόντος
της περ. β΄ της παρ. 1 ελέγχεται κατά το χρόνο υποβολής
της αίτησης, της περ. γ΄ της παρ. 1 κατά το χρόνο εξέτασης και της κατάταξης και της περ. δ΄ της παρ. 1 κατά το
χρόνο της εξέτασης.
5. Τα κωλύματα των παρ. 1 και 2 πρέπει να μην υφίστανται τόσο κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης
όσο και κατά το χρόνο της κατάταξης.
Άρθρο 4
Εξετάσεις - Δοκιμασίες
1. Όσοι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις του
άρθρου 3, υποβάλλονται σε θεωρητικές και πρακτικές
μουσικές εξετάσεις, σε υγειονομικές και ψυχοτεχνικές
εξετάσεις και σε αθλητικές δοκιμασίες, με τη σειρά και
τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 7.
2. Οι υποψήφιοι καλούνται να εξεταστούν στα εξής
μουσικά μαθήματα:
α) Θεωρία μουσικής (συντελεστής 4),
β) Πρακτική δοκιμασία (συντελεστής 10).
3. Η βαθμολόγηση των υποψηφίων στα εξεταζόμενα
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μαθήματα της παρ. 2 γίνεται με δεκαδικούς αριθμούς
της βαθμολογικής κλίμακας μηδέν (0) έως είκοσι (20).
4. Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει:
α) Θεωρία μουσικής: Βασικές γνώσεις θεωρίας της
μουσικής.
β) Πρακτική δοκιμασία: Η εξεταστέα ύλη κατά οικογένεια οργάνου αποτελείται από μία (1) κοινή μουσική
σύνθεση (κονσέρτο ή σονάτα ή μουσική άσκηση) και μία
(1) άγνωστη μουσική σύνθεση (Prima Vista).
5. Οι υποψήφιοι καλούνται να εξεταστούν στα αγωνίσματα της υπό στοιχεία Φ.337.1/81/91513/8.12.2005
(Β΄ 1909) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, στα
οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι Σωμάτων.
6. Τα αντικείμενα που περιλαμβάνουν οι ψυχομετρικές
εξετάσεις είναι ατομικές και ομαδικές συνεντεύξεις - συζητήσεις, αυτοπεριγραφή, σχεδίαση ανθρώπινης μορφής, γραπτές εξετάσεις και ερωτηματολόγια, μέσα από
τα οποία διαπιστώνονται η συγκρότηση και ο βαθμός
ωριμότητας της προσωπικότητας, οι επαγγελματικές
και ηγετικές ικανότητες, το κίνητρο, η γενική εικόνα και
η εν γένει συμπεριφορά του υποψήφιου ως άτομο σε
συνδυασμό με τη στρατιωτική ιδιότητα. Τα αντικείμενα
εξετάζονται είτε στο σύνολό τους, είτε κατ’ επιλογή μερικών εξ αυτών, σύμφωνα με την εκάστοτε εκδιδόμενη
προκήρυξη.
Άρθρο 5
Κριτήρια επιλογής
1. Οι υποψήφιοι που υποβάλλονται επιτυχώς στις
εξετάσεις και δοκιμασίες του άρθρου 4, σύμφωνα με
τα καθοριζόμενα στο άρθρο 7, κατατάσσονται στον Πίνακα Επιτυχόντων της παρ. 6 του άρθρου 7 με κριτήριο
τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν στη γραπτή εξέταση και την πρακτική δοκιμασία στα μουσικά
μαθήματα. Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από το
άθροισμα των γινομένων των βαθμολογιών των μαθημάτων της παρ. 2 του άρθρου 4 με τους αντίστοιχους
συντελεστές.
2. Οι υποψήφιοι οπλίτες εθελοντές μουσικοί υπάγονται
στην κατηγορία των κατώτερων ορίων αθλητικών επιδόσεων που απαιτούνται για τους υποψηφίους σε Στρατιωτικές Παραγωγικές Σχολές - Τμήματα με Μικρότερα
Όρια Αθλητικών Επιδόσεων, όπως αυτά ορίζονται στην
υπό στοιχεία Φ.337.1/81/91513/8.12.2005 απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 1909).
3. Οι προκηρυσσόμενες θέσεις καλύπτονται κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά από τον κυρωμένο Πίνακα
Επιτυχόντων της παρ. 7 του άρθρου 7. Για τη συμπλήρωση της τελευταίας ανά ειδικότητα θέσης, σε περίπτωση
ισοβαθμίας περισσότερων υποψηφίων, η επιλογή γίνεται βάσει της βαθμολογίας τους στην πρακτική μουσική
δοκιμασία.
Άρθρο 6
Συγκρότηση Επιτροπών
Για την επιλογή των υποψηφίων συγκροτούνται με
απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου
οι εξής Επιτροπές, οι οποίες αποτελούνται από εν ενεργεία προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων:
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α) Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών. Η εν λόγω Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από ανώτερους
αξιωματικούς της οποίας ένα (1) τουλάχιστον μέλος είναι
κάτοχος τίτλου μουσικών σπουδών κρατικού Ωδείου ή
μουσικού Ιδρύματος αναγνωρισμένου από το Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού. Πρόεδρος της Επιτροπής
ορίζεται ο ανώτερος ή αρχαιότερος αξιωματικός. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τον έλεγχο της πληρότητας και
γνησιότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών ως
προς τα προσόντα και κωλύματα των υποψηφίων, όπως
τα δικαιολογητικά αυτά καθορίζονται στην προκήρυξη.
Με το πέρας του ελέγχου, συντάσσει Πίνακες Κατάλληλων - Ακατάλληλων κατατάσσοντας τους υποψηφίους
στους Πίνακες, αναλόγως αν πληρούν ή όχι τις σχετικές
προϋποθέσεις.
β) Εξεταστική Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για τη
διενέργεια των μουσικών εξετάσεων. Στην Εξεταστική
Επιτροπή μετέχουν, ανάλογα με τον Κλάδο πρόσληψης
των Εθελοντών Οπλιτών:
αα) Ένας (1) ανώτερος αξιωματικός του Μουσικού Σώματος για το ΣΞ ή ειδικότητας Μουσικού για το ΠΝ και
την ΠΑ, ως Πρόεδρος.
ββ) Ένας (1) κατώτερος αξιωματικός του Μουσικού
Σώματος για το ΣΞ ή ειδικότητας Μουσικού για το ΠΝ
και την ΠΑ, ως μέλος, ο οποίος πρέπει να είναι κάτοχος
τίτλου μουσικών σπουδών.
γγ) Ένας (1) κατώτερος αξιωματικός ή ανθυπασπιστής
του Μουσικού Σώματος για το ΣΞ ή ειδικότητας Μουσικού για το ΠΝ και την ΠΑ, ως μέλος, ο οποίος πρέπει να
είναι κάτοχος τίτλου μουσικών σπουδών.
δδ) Ένας (1) ανθυπασπιστής ή υπαξιωματικός, ως
γραμματέας, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
γ) Επιτροπή Επιτήρησης Εξεταζομένων και Συγκέντρωσης Γραπτών Εξετάσεων. Η εν λόγω Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από έναν (1) ανώτερο αξιωματικό,
ως Πρόεδρο, και δύο (2) κατώτερους αξιωματικούς, ως
μέλη. Είναι αρμόδια για την επίβλεψη των υποψηφίων
κατά τη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων και την ομαλή
διεξαγωγή των εξετάσεων. Με το πέρας των εξετάσεων
παραδίδει τα γραπτά των υποψηφίων στην Εξεταστική
Επιτροπή.
δ) Επιτροπή Διενέργειας Ψυχοτεχνικών Εξετάσεων.
Αποτελείται από έναν (1) ανώτερο αξιωματικό, ως Πρόεδρο, και τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη, εκ των οποίων
ένας (1) κατώτερος αξιωματικός ιατρός και ένας (1) ψυχολόγος, ανεξαρτήτως βαθμού. Αρμοδιότητα της επιτροπής είναι η υποβολή των υποψηφίων σε ψυχοτεχνικές
εξετάσεις για τη διαπίστωση της καταλληλότητάς τους.
ε) Επιτροπή Διεξαγωγής Αθλητικών Δοκιμασιών. Η εν
λόγω Επιτροπή υποβάλλει τους υποψηφίους στις αθλητικές δοκιμασίες της παρ. 5 του άρθρου 4, προκειμένου να
διαπιστωθεί η ύπαρξη της απαιτούμενης σωματικής ικανότητας και φυσικής αντοχής των υποψηφίων. Πρόεδρος
της Επιτροπής ορίζεται ανώτερος αξιωματικός βαθμού
Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων. Ο αριθμός των μελών καθώς και τα
μέλη της Επιτροπής ορίζονται με διαταγή του Αρχηγού
του οικείου κλάδου.
στ) Επιτροπή Επιλογής, η οποία είναι τριμελής και αποτελείται από ανώτερους αξιωματικούς της Διεύθυνσης
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Προσωπικού του οικείου ΓΕ. Είναι αρμόδια για το συντονισμό των υπόλοιπων Επιτροπών, τη συγκέντρωση όλων
των επιμέρους Πινάκων, την κατάρτιση του οριστικού
Πίνακα Επιτυχόντων - Επιλαχόντων και την εκδήλωση
όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την κύρωσή του
και την κατάταξη των επιτυχόντων.
Άρθρο 7
Διαδικασία επιλογής - Προσφυγές
1. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, συνέρχεται, με μέριμνα του Προέδρου της,
η Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών για να ελέγξει την
πληρότητα και γνησιότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην προκήρυξη.
Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, συντάσσει Πίνακες
Κατάλληλων και Ακατάλληλων τους οποίους διαβιβάζει στην Επιτροπή Επιλογής. Η Επιτροπή Επιλογής καλεί όσους υποψηφίους περιλαμβάνονται στον Πίνακα
Κατάλληλων να υποβληθούν στις εξετάσεις της παρ. 2
του άρθρου 4 και διαβιβάζει παράλληλα τον παραπάνω
Πίνακα στην Εξεταστική Επιτροπή.
2. Η Εξεταστική Επιτροπή διενεργεί τις εξετάσεις
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 4 και στην
προκήρυξη και συντάσσει Πίνακες Επιτυχόντων και
Αποτυχόντων, τους οποίους διαβιβάζει στην Επιτροπή
Επιλογής. Στον Πίνακα Αποτυχόντων περιλαμβάνονται
όσοι δεν παρουσιάστηκαν στις μουσικές εξετάσεις ή
παρουσιάστηκαν αλλά διέκοψαν την εξέταση πριν την
ολοκλήρωσή τους.
3. Η Επιτροπή Επιλογής καλεί όσους υποψηφίους περιλαμβάνονται στον Πίνακα Επιτυχόντων να υποβληθούν σε υγειονομικές και ψυχοτεχνικές εξετάσεις και
σε αθλητικές δοκιμασίες και διαβιβάζει τον παραπάνω
Πίνακα στις αντίστοιχες Επιτροπές. Μετά το πέρας των
σχετικών, κατά περίπτωση, εξετάσεων και δοκιμασιών,
οι γνωματεύσεις των Υγειονομικών και των Ψυχοτεχνικών Επιτροπών καθώς και τα πρακτικά της Επιτροπής
Αθλητικών Δοκιμασιών αποστέλλονται στην Επιτροπή
Επιλογής.
4. Η Επιτροπή Επιλογής επικαιροποιεί τους Πίνακες
Επιτυχόντων και Αποτυχόντων, διαγράφοντας από τον
Πίνακα Επιτυχόντων και καταχωρίζοντας στον Πίνακα
Αποτυχόντων όσους δεν παρουσιάστηκαν ή παρουσιάστηκαν και κρίθηκαν «Μη Κατάλληλοι» από την αρμόδια
Υγειονομική Επιτροπή καθώς και όσους δεν παρουσιάστηκαν ή παρουσιάστηκαν αλλά απέτυχαν στις ψυχοτεχνικές εξετάσεις και στις αθλητικές δοκιμασίες.
5. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών, της Εξεταστικής Επιτροπής, των Υγειονομικών
Επιτροπών, της Επιτροπής Διενέργειας Ψυχοτεχνικών
Εξετάσεων και της Επιτροπής Διεξαγωγής Αθλητικών Δοκιμασιών κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους. Υπό
την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου
αυτής, κατ’ αυτών επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς
προσφυγής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2)
εργάσιμων ημερών από την κοινοποίησή τους. Επί της
προσφυγής αποφαίνεται η Επιτροπή που εξέδωσε την
προσβαλλόμενη πράξη, εντός πέντε (5) ημερών από την
ημερομηνία της υποβολής της. Οι αποφάσεις των Υγειονομικών Επιτροπών είναι μη αναθεωρήσιμες.
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6. Με την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής προσφυγής επί των αποφάσεων των Επιτροπών της
παρ. 5 ή την αποδοχή τυχόν ασκηθεισών προσφυγών
κατ’ αυτών, η Επιτροπή Επιλογής οριστικοποιεί τον Πίνακα Επιτυχόντων, ανά ειδικότητα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 5, και συντάσσει Πίνακα
Επιλαχόντων, στον οποίο εντάσσονται, κατά φθίνουσα
βαθμολογική σειρά, όσοι από τους επιλαχόντες υπερβαίνουν τις προς κάλυψη θέσεις.
7. Στη συνέχεια, οι Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων υποβάλλονται για κύρωση στον Υπουργό Εθνικής
Άμυνας.
Άρθρο 8
Κατάταξη - Απονομή ειδικότητας
1. Με βάση τον κυρωμένο Πίνακα Επιτυχόντων, συντάσσεται από την Επιτροπή Επιλογής η κατάσταση καλουμένων προς κατάταξη.
2. Σε περίπτωση που καλούμενος προς κατάταξη δεν
κατατάσσεται για οποιονδήποτε λόγο ή κατατάσσεται
αλλά παραιτείται ή απομακρύνεται για οποιοδήποτε
λόγο προ της ορκωμοσίας του, συντάσσεται συμπληρωματική κατάσταση καλουμένων προς κατάταξη από
τους επόμενους κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά του
Πίνακα Επιλαχόντων της αυτής ειδικότητας.
3. Επιτρέπεται η κατάταξη Επιλαχόντων μέχρι τέσσερις μήνες μετά την αρχική κατάταξη των επιτυχόντων
Εθελοντών Οπλιτών.
4. Οι Εθελοντές Οπλίτες κατατάσσονται με τους βαθμούς που καθορίζονται, κατά περίπτωση, στις παρ. 1
και 2 του άρθρου 43 του ν.δ. 445/1974.
5. Οι γυναίκες κατατάσσονται με το βαθμό που κατατάσσονται οι άντρες που δεν έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
6. Στους Εθελοντές Οπλίτες απονέμεται κύρια ειδικότητα Μουσικού, ενώ είναι δυνατή η απονομή και άλλων
ειδικοτήτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους κατά
Κλάδο ισχύοντες Κανονισμούς Ειδικοτήτων.

Τεύχος A’ 203/22.10.2020

Άρθρο 9
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος
καταργούνται:
α) Το Μέρος ΙV της υπό στοιχεία Φ.415.14/46/29944/
Σ.1063/14.3.1979 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής
Άμυνας «Περί Διαδικασίας Κατατάξεως Εθελοντών Οπλιτών του Στρατού Ξηράς» (Β΄ 297), όπως συμπληρώθηκε
με την υπό στοιχεία Φ.415.14/7/239218/Σ.253/25.1.1988
απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Διαδικασία Κατατάξεως Εθελοντών Οπλιτών Στρατού Ξηράς» (Β΄ 65) και αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία
Φ.415.14/3/17061/6.2.1992 απόφαση του Υφυπουργού
Εθνικής Άμυνας «Διαδικασία Κατατάξεως Εθελοντών
Οπλιτών του Στρατού Ξηράς» (Β΄ 126).
β) Το άρθρο 2 της υπό στοιχεία Φ.415.14/61/30629/
Σ.1454/11.4.1979 απόφασης του Αρχηγού του Γενικού
Επιτελείου Στρατού «Περί καθορισμού των απαιτούμενων Γραμματικών Γνώσεων των κατατασσομένων Εθελοντών Οπλιτών εις τον Στρατόν Ξηράν» (Β΄ 413) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2020
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
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