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Τροποποίηση του π.δ.  50/2018 «Οργανισμός 

Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων» (Α΄ 92).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
   1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3187/2003 «Ανώτα-

τα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» (Α΄ 233).
β. Της περίπτ. ιη΄ της παρ. 3 του άρθρου 5, ε' της παρ. 4 

του άρθρου 14 και ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του 
ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργεί-
ου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων 
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35).

γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιή-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Την υπ' αριθμ. 247153α/9.8.2019 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυ-
νας Αλκιβιάδη Στεφανή» (Β΄ 3181).

3. Την υπ' αριθμ. 91 γνωμοδότηση της 8ης/23-5-2019 
συνεδρίασης του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου.

4. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. 
107/2020 εισήγηση του προϊσταμένου οικονομικών 
υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από τις δι-
ατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την υπ' αριθμ. 58/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού 
Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του π.δ. 50/2018 «Οργανισμός 
Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων» (Α΄ 92)

Το Παράρτημα «ΣΤ» του π.δ 50/2018 (Α΄ 92) αντικαθί-
σταται ως εξής:

«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΠΛΩΝ - ΣΩΜΑΤΩΝ»
Οι επιτυχόντες κατά το 4ο έτος Ευέλπιδες κατανέμο-

νται στα Όπλα και στα Σώματα σύμφωνα με την εξής 
διαδικασία:

1. Οι Ευέλπιδες IV των Όπλων, με την έναρξη του 4ου 
έτους και μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, δηλώνουν μέσω 
υπεύθυνης δήλωσης επιθυμία επιλογής του Όπλου της 
Αεροπορίας Στρατού (ΑΣ).

2. Δικαίωμα να δηλώσουν επιθυμία έχουν οι Ευέλπιδες 
οι οποίοι:

α. Έχουν αποκτήσει πιστοποιημένη γνώση της αγγλι-
κής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο κατηγορίας «Γ΄», 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

β. Προσκομίζουν ιατρική γνωμάτευση οπτικής οξύτη-
τας από το 401 ΓΣΝΑ (Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο 
Αθηνών), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί 
κρίσης σωματικής ικανότητας του στρατιωτικού προ-
σωπικού.

3. Οι Ευέλπιδες που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια 
παραπέμπονται στο 401 ΓΣΝΑ και στο Κέντρο Αερο-
πορικής Ιατρικής για τις προβλεπόμενες υγειονομικές 
εξετάσεις και κρίνονται από την Ανώτατη Αεροπορική 
Υγειονομική Επιτροπή.

4. Οι Ευέλπιδες, οι οποίοι με την έναρξη του 4ου έτους 
δεν δήλωσαν επιθυμία επιλογής του Όπλου της ΑΣ ή δεν 
κατείχαν πτυχίο αγγλικής γλώσσας επιπέδου κατηγορίας 
«Γ» και τροποποιήθηκε η επιθυμία τους ή απέκτησαν 
πτυχίο αγγλικής γλώσσας, έχουν τη δυνατότητα έως τις 
15 Μαρτίου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους να δηλώσουν 
επιθυμία και να αξιολογηθούν με βάση την προηγούμενη 
διαδικασία.

5. Δικαίωμα να επιλέξουν το Όπλο της ΑΣ, κατά την 
κατανομή Όπλων -Σωμάτων έχουν οι Ευέλπιδες που 
δήλωσαν επιθυμία και κρίθηκαν κατάλληλοι με βάση 
τα κριτήρια των παραγράφων 2 και 3.

6. Με μέριμνα της ΣΣΕ υποβάλλεται κάθε έτος, μέχρι 
τέλος Απριλίου, στη Διεύθυνση Οργάνωσης του ΓΕΣ, η 
δύναμη των ημεδαπών Ευελπίδων IV τάξης, προκειμένου 
να κατανεμηθούν αριθμητικά οι απόφοιτοι στα Όπλα και 
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Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημο-
σίευση και εκτέλεση του παρόντος. 

Αθήνα, 14 Μαΐου 2020

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(2)

    Στο π.δ. 26/2020 (ΦΕΚ Α’ 50), στο άρθρο 2 παράγραφος 3, ο 
τίτλος του Παραρτήματος ΙΙΙ, όπου αναφέρεται, διορθώνεται:

από το εσφαλμένο: «Οριακές τιμές (άρθρο 16)»,
στο ορθό: «Οριακές τιμές έκθεσης (άρθρο 5 παράγρα-

φος 4)». 

(Από το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων)  




