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ΘΕΜΑ: Μέριµνα Υπέρ Στρατιωτικού Προσωπικού
ΣΧΕΤ: α. Υπουργ Αποφ/ΦΕΚ 1139 τ. Β΄3-6-2011
β. Φ. 440/21/16543/Σ. 2652/28 Μαϊ 01/ΓΕΣ/1ο ΕΓ/ΓΜΠ
γ. Φ. 440/34/22728/Σ. 4716/21 Σεπ 01/ΓΕΣ/1ο ΕΓ/ΓΜΠ
δ. Φ. 440/37/23594/Σ. 4957/4 Οκτ 01/ΓΕΣ/1ο ΕΓ/ΓΜΠ
ε. Φ. 440/38/23445/Σ. 4960/8 Οκτ 01/ΓΕΣ/1ο ΕΓ/ΓΜΠ
στ. Φ. 440/23/678398/Σ. 25/2 Μαϊ 02/ΓΕΣ/∆ΜΠ/1α
ζ. Φ. 440/3/765102/Σ. 15/12 Ιαν 05/ΓΕΣ/∆ΜΠ/1α
η. Φ. 440/33/765754/Σ. 77/30 Μαϊ 05/ΓΕΣ/∆ΜΠ/1α
θ. Φ.446/11/630681/Σ. 9787/6 Σεπ. 06/ΓΕΣ/1ο ΕΓ/4/2
ι. Φ. 440/23/906027/Σ. 73/13 Μαρ 08/ΓΕΣ/∆ΜΠ/1α
ια. Φ. 400/18/976904/Σ. 47/18 Φεβ 10/ΓΕΣ/∆ΜΠ/5
Ιβ. Φ. 400/62/977711/Σ. 89/16 Απρ 10/ΓΕΣ/∆ΜΠ/5
ιγ. Φ. 400/30/795359/Σ. 99/6 Ιουν 11/ΓΕΣ/∆ΜΠ/5
1.
Σας κοινοποιούµε το (α) σχετικό, που αφορά σε ∆ιοικητικά και
άλλα ευεργετικά µέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ε∆ που
αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήµατα.
2.
Προκειµένου να εφαρµοστούν τα εν λόγω µέτρα και σύµφωνα µε
το άρθρο 12, καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες,
όπως στα
Παραρτήµατα «Α» έως «Ζ» κατ΄ άρθρο, όπου αυτό είναι αναγκαίο.
3.
Με το παρόν παύουν να ισχύουν τα (β) έως (ιγ) σχετικά που
αφορούν Ρυθµιστικές Γενικές ∆γές που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν για
συναφή θέµατα, τα οποία να καταστραφούν, όπως προβλέπεται.
4.
Παρακαλούµε για την ενυπόγραφη ενηµέρωση όλου του
στρατιωτικού προσωπικού.

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΠΒΕΥ) Εµµανουήλ Κακριδάς
Τµηµατάρχης ∆ΜΠ/1α

Αντγος Φραγκούλης Φράγκος
Α Ρ ΧΗ Γ Ο Σ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» ∆ιευκρινίσεις επί του Άρθρου 2 της Υπουργ Απόφ/ΦΕΚ 1139
«Β» ∆ιευκρινίσεις επί του Άρθρου 4 της Υπουργ Απόφ/ΦΕΚ 1139
«Γ» ∆ιευκρινίσεις επί του Άρθρου 5 της Υπουργ Απόφ/ΦΕΚ 1139
«∆» ∆ιευκρινίσεις επί του Άρθρου 7 της Υπουργ Απόφ/ΦΕΚ 1139
«Ε» ∆ιευκρινίσεις επί του Άρθρου 9 της Υπουργ Απόφ/ΦΕΚ 1139
«ΣΤ» ∆ιευκρινίσεις επί του Άρθρου 10 της Υπουργ Απόφ/ΦΕΚ 1139
«Ζ» ∆ιευκρινίσεις επί του Άρθρου 11 της Υπουργ Απόφ/ΦΕΚ 1139

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
∆ΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/1α
Τηλέφ. (Εσωτ.) 3235-3206
5 Ιουλ 2011
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A» ΣΤΗ ∆ΓΗ
Φ.440/24/795617/Σ. 125
∆ΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓ. ΑΠΟΦ. ΦΕΚ 1139
1.

Για την εφαρµογή του άρθρου 2 καθορίζονται τα παρακάτω:

α.
Για τις κατηγορίες στελεχών που απαλλάσσονται από τη
συµµετοχή τους σε ασκήσεις «εφόσον αυτό είναι δυνατόν εκ της φύσεως των
καθηκόντων τους και της ασκήσεως» η απόφαση θα λαµβάνεται από το ∆κτή
της Μονάδας .
β.
Για την υπαγωγή των στελεχών σε µία εκ των κατηγοριών
των παραγράφων 1,2,3,4 και 6, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
(1)
Γονείς
τουλάχιστον ένα ανήλικο τέκνο.
(α)

Μονογονεϊκών

Οικογενειών

µε

∆ιαζευκτήριο ή ∆ικαστική Απόφαση που να

καθορίζει την επιµέλεια
(β)
Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι τελεί σε διάσταση ή
Αντίγραφο Αγωγής ∆ιαζυγίου και ∆ικαστική Απόφαση ή ιδιωτικό Συµφωνητικό
Επιµέλειας παιδιών
(γ)
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
(σε περίπτωση θανάτου του γονιού)
(2)
Γονείς
τουλάχιστον ένα τέκνο ΑΜΕΑ.

Μονογονεϊκών

Οικογενειών

µε

Όπως παραπάνω και επιπλέον τα δικαιολογητικά
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος β του σχετικού.
(3)

επιπλέον τα
του σχετικού.

Στέλεχος µε σύζυγο ή τέκνο ΑΜΕΑ

Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης και
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος β

(4)

Συζευγµένοι Πολύτεκνοι ή µε ένα τουλάχιστον

ανήλικο τέκνο.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

.//.

Α-2
(5)
Στελέχη που υπόκεινται σε διαδικασία ιατρικά
υποβοηθούµενης αναπαραγωγής.
Βεβαίωση του Κέντρου που διεξάγεται η
διαδικασία στην οποία να αναγράφεται ο αριθµός των προσπαθειών που
έχουν πραγµατοποιηθεί το ίδιο έτος καθώς και η ηµεροµηνία έναρξης της
φαρµακευτικής αγωγής της συγκεκριµένης προσπάθειας. Το εν λόγω
δικαιολογητικό να υποβάλλεται απευθείας στην οικεία Επιτροπή Απαλλαγών,
η οποία να βεβαιώνει την έναρξη διαδικασίας υποβοηθούµενης
αναπαραγωγής (σε εφαρµογή των καθοριζοµένων στο άρθρο 5 του Β∆
374/73). Η διαδικασία είναι η ίδια µε την εφαρµοζόµενη στις άδειες κυήσεως.
Ακολούθως η βεβαίωση µαζί µε την απόφαση της οικείας Επιτροπής
Απαλλαγών, υποβάλλονται άµεσα στην οικεία ∆νση Ο-Σ /ΓΕΣ του στελέχους,
η οποία εκδίδει τη δγή υπαγωγής του στην κατηγορία. Εάν για οποιοδήποτε
λόγο η έκδοση δγής υπαγωγής καθυστερήσει, το στέλεχος θα µπορεί να κάνει
χρήση των ευεργετηµάτων, εφόσον υπάρχει απόφαση της οικείας Επιτροπής
Απαλλαγών.
Τα στελέχη που έχουν υπαχθεί στην κατηγορία της παραγράφου
2.
6 του άρθρου 2 οφείλουν να προσκοµίσουν στον έχοντα κάθε φορά το
δικαίωµα χορήγησης άδειας, βεβαίωση του Κέντρου που διεξάγεται η
διαδικασία, στην οποία να αναφέρεται η ηµεροµηνία της λήψης ωαρίων και
της εµβρυοµεταφοράς, προκειµένου να τους χορηγηθούν οι προβλεπόµενες
άδειες.
Προϋπόθεση απαλλαγής από συµµετοχή σε ασκήσεις ενός εκ
3.
των δύο συζευγµένων πολύτεκνων ή µε ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο
στρατιωτικών, είναι να συνυπηρετούν και να συµµετέχουν ταυτόχρονα στις
ασκήσεις. Το µέτρο ισχύει και για συζευγµένους στρατιωτικούς που ο/η
σύζυγός τους τοποθετείται σε Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (Στρατηγεία
ΕΥΕ, Μονάδες ΕΥΕ, Αποστολές ΟΗΕ) και για όσο διάστηµα υπηρετεί σε
αυτές τις θέσεις.
4.
Οι αναφορές που υποβάλλουν οι στρατιωτικοί µε τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στις οικείες ∆νσεις Ο-Σ του ΓΕΣ
για έλεγχο και προκειµένου να εκδώσουν ∆γή για την ένταξη αυτών σε µία εκ
των κατηγοριών.

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΠΒΕΥ) Εµµανουήλ Κακριδάς
Τµηµατάρχης ∆ΜΠ/1α

Αντγος ∆ηµήτριος Λυµπέρης
ΓΕΠΣ-Β΄Υ/ΓΕΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
∆ΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/1α
Τηλέφ. (Εσωτ.) 3235-3206
5 Ιουλ 2011
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ∆ΓΗ
Φ. 440/24/795617/Σ.125
∆ΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓ. ΑΠΟΦ. ΦΕΚ 1139
Για την υλοποίηση του άρθρου 4, που αφορά στη διευκόλυνση των
οικογενειών του εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού που αποβιώνει ή
καθίσταται ανάπηρο και συνταξιοδοτείται για αυτό το λόγο, καθορίζονται, τα
παρακάτω:
α.
Η ∆νση του Όπλου ή Σώµατος που ανήκει ο εκλιπών ή ο
παθών, αµέσως µόλις γίνει γνωστό το συµβάν, να ορίζει κατάλληλο Αξκό Υπξκό, ο οποίος να είναι υπεύθυνος για την άµεση συγκέντρωση των
απαραίτητων δικαιολογητικών σε συνεργασία µε τη ∆ΟΙ/ΓΕΣ και σύµφωνα µε
τα καθοριζόµενα στην Πα∆ 8-9/1997/ΓΕΣ/∆ΟΙ/4ο .
β.
Ο εν λόγω Αξκός - Υπξκός, σε συνεργασία µε την
οικογένεια του εκλιπόντος ή τον παθόντα, να εξασφαλίζει εξουσιοδότηση,
προκειµένου να µπορεί να παραλαµβάνει αναγκαία υπηρεσιακά έγγραφα που
αφορούν την υπόθεση, εφόσον απαιτείται κατά περίπτωση. Παράλληλα να
λειτουργεί και ως σύνδεσµος της οικογένειας-του παθόντος µε την Υπηρεσία,
προκειµένου να κάνει γνωστά τυχόν προβλήµατα που παρουσιάζονται και να
ερευνά τη δυνατότητα επίλυσης τους.
γ.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά να υποβάλλονται από τον
Αξκό - Υπξκό της εµπλεκόµενης ∆νσης του ΓΕΣ, παρουσία δικαιούχου της
οικογένειας του εκλιπόντος-παθόντος , στη ∆ΟΙ/ΓΕΣ για έλεγχο και αποστολή
τους στους αρµόδιους φορείς.

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΠΒΕΥ) Εµµανουήλ Κακριδάς
Τµηµατάρχης ∆ΜΠ/1α

Αντγος ∆ηµήτριος Λυµπέρης
ΓΕΠΣ-Β΄Υ/ΓΕΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
∆ΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/1α
Τηλέφ. (Εσωτ.) 3235-3206
5 Ιουλ . 2011
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ∆ΓΗ
Φ. 440/24/795617/Σ. 125

∆ΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓ. ΑΠΟΦ. ΦΕΚ 1139
1.
Για την υλοποίηση του άρθρου 5, που αφορά στη στέγαση των
στελεχών σε οικήµατα του ΣΞ, καθορίζονται, τα παρακάτω:
α.
Επί της παραγράφου 2α ως προσωπικό που στελεχώνει
θέσεις υψηλής ευθύνης και θέσεις αυξηµένης επιχειρησιακής ετοιµότητας
ορίζονται οι ∆κτές των Ταγµάτων Πεζικού ή ισοδύναµων αυτών Μονάδων που
έχει εγκριθεί κατ΄ εξαίρεση στέγαση µε διαταγή του ΓΕΣ καθώς και οι
αναφερόµενοι στο άρθρο 15 της παραγράφου 2α και 2β του ΣΚ 300-6/2005 .
β.
Επί των παραγράφων 2β και 2δ, όσοι δικαιούχοι έχουν
σύζυγο ή τέκνο ΑΜΕΑ ή ανήκουν οι ίδιοι στην κατηγορία των ΑΜΕΑ καθώς και
οι µονογονείκές οικογένειες που έχουν τουλάχιστον ένα τέκνο ανήλικο έχουν
δικαίωµα στέγασης κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας και ανεξαρτήτως
µοριοδότησης µέχρι 3 χρόνια στην ίδια φρουρά.
γ.
Επί της παραγράφου 3γ, η ηµεροµηνία έναρξης
υπολογισµού θετικών ή αρνητικών µορίων είναι η ηµεροµηνία δηµοσίευσης του
ΦΕΚ .
2.
Αρµόδιος χειριστής Ανθλγός (ΠΖ) Αναστασία Καλλίτση του
ΓΕΣ/∆Υ∆Μ/1ο τηλ. 3407.

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΠΒΕΥ) Εµµανουήλ Κακριδάς
Τµηµατάρχης ∆ΜΠ/1α

Αντγος ∆ηµήτριος Λυµπέρης
ΓΕΠΣ-Β΄Υ/ΓΕΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
∆ΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/1α
Τηλέφ. (Εσωτ.) 3235-3206
5 Ιουλ 2011
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» ΣΤΗ ∆ΓΗ
Φ. 440/24/795617/Σ. 125
∆ΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓ. ΑΠΟΦ. ΦΕΚ 1139
Προκειµένου να υλοποιηθούν τα αναγραφόµενα στο άρθρο 7 και µε
γνώµονα τη διατήρηση της οµαλής λειτουργίας των Μονάδων, καθορίζονται
τα εξής:
α.
Οι απαλλαγές για 24ωρες υπηρεσίες που εκτελούνται
Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και τις επίσηµες αργίες να χορηγούνται
οποιαδήποτε ηµέρα εντός της επόµενης εβδοµάδας.
β.
Οι στρατιωτικοί που εκτελούν 24ωρη υπηρεσία
διανυκτερεύσεως τις καθηµερινές δικαιούνται απαλλαγής την επόµενη
εργάσιµη ηµέρα.
γ.
Στις περιπτώσεις που τα στελέχη εκτελούν εβδοµαδιαία
υπηρεσία, που απαιτεί διανυκτερεύσεις, ο ∆κτής δύναται να χορηγεί τις
δικαιούµενες απαλλαγές σε διάστηµα ενός µηνός.
δ.
Τις απαλλαγές δεν δικαιούται το προσωπικό που εκτελεί
24ωρη υπηρεσία διανυκτερεύσεως στο χρονικό διάστηµα που η Μονάδα
ασκείται ή βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής εντός ή εκτός στρατοπέδου.

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΠΒΕΥ) Εµµανουήλ Κακριδάς
Τµηµατάρχης ∆ΜΠ/1α

Αντγος ∆ηµήτριος Λυµπέρης
ΓΕΠΣ-Β΄Υ/ΓΕΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
∆ΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/1α
Τηλέφ.(εσωτ.) 3235- 3206
5 Ιουλ. 2011
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗ ∆ΓΗ
Φ. 440/24/795617/Σ. 125
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓ. ΑΠΟΦ. ΦΕΚ 1139
Για την υλοποίηση του άρθρου 9, που αφορά στην άδεια ανατροφής
τέκνου, καθορίζονται τα εξής:
α.
Η έγκριση της εν λόγω αδείας θα δίδεται από το ΓΕΣ/∆ΙΜΣΠΡΟ,
µε την ίδια διαδικασία που ισχύει για το θήλυ προσωπικό που αιτείται Άδεια
Κύησεως-Τοκετού (ΑΚΤ), µετά από υποβολή της αίτησης ιεραρχικά και µε τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
(1)
Στις περιπτώσεις που και οι δύο γονείς είναι στρατιωτικοί,
να υποβάλλουν στην υπηρεσία:
Αναφορά και των δύο στελεχών όπου θα
(α)
καθορίζεται ποιός από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής,
ολόκληρης ή αθροιστικά αλλά πάντα διαδοχικά και αµέσως µετά το πέρας της
ΑΚΤ, χωρίς δικαίωµα αλλαγής της επιθυµίας τους. Επίσης να αναφέρεται ο
τόπος όπου το στέλεχος θα διαµένει κατά τη διάρκεια της άδειας ανατροφής
(πόλη- ακριβής διεύθυνση- τηλέφωνο- αστυνοµικό τµήµα). Οι παραπάνω
αναφορές θα υποβάλλονται στην υπηρεσία µαζί µε όλα τα άλλα απαραίτητα
έγγραφα τα οποία καταθέτει η γυναίκα στρατιωτικός που αιτείται ΑΚΤ,
σύµφωνα µε την Πα∆ 4-4/2002/ΓΕΕΘΑ/∆Ι∆ΥΠ.
(β)

Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του τέκνου τους.

(2)
Στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος της/του στρατιωτικού
εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα ή στο δηµόσιο τοµέα ο/η στρατιωτικός µε τη
γέννηση του/της τέκνου του/της να υποβάλλει στην υπηρεσία :
(α)
Αναφορά, όπου θα αναγράφει το χρονικό διάστηµα
που θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής και τον τόπο όπου θα διαµένει
κατά τη διάρκειά της (πόλη- ακριβής διεύθυνση- τηλέφωνο- αστυνοµικό
τµήµα)
(β)
Βεβαίωση, για τους ∆ηµοσίους υπαλλήλους από
τον οικείο εργοδότη και τον φορέα που χορηγεί τις άδειες, για τους ιδιωτικούς
υπαλλήλους από τον οικείο εργοδότη και τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα,
ενώ για τους ελεύθερους επαγγελµατίες από την οικεία ∆ηµόσια Οικονοµική
Υπηρεσία ή το οικείο Επιµελητήριο και τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα.
Από τις παραπάνω βεβαιώσεις θα πρέπει να προκύπτει ρητώς η εργασία
(π.χ. µόνιµος, συµβασιούχος ορισµένου ή αορίστου χρόνου, µερικής ή
πλήρους απασχόλησης) που ασκεί ο/η σύζυγος της/του καθώς και το εάν θα
κάνει ολικώς ή µερικώς χρήση των δικών του/της δικαιωµάτων.
.//.

Ε-2
(γ)
Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού και
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
(δ)
Στην περίπτωση που η σύζυγος του στρατιωτικού
εργάζεται ως υπάλληλος στον ιδιωτικό τοµέα, τα επιπλέον απαιτούµενα
δικαιολογητικά είναι:
1/

Σύµβαση εργασίας και αναγγελία

πρόσληψης της συζύγου
2/
Πρόσφατη κατάσταση ενσήµων και
βεβαίωση επιδόµατος µητρότητας (άδεια κύησης-λοχείας) από το ΙΚΑ στην
περίπτωση που η σύζυγος εργαζόταν πριν την ηµεροµηνία τοκετού και
εξακολουθεί να εργάζεται
Πρόσφατη κατάσταση ενσήµων ή βεβαίωση
3/
εργοδότη θεωρηµένη από το ΙΚΑ, για τις προσληφθείσες µετά τον τοκετό
συζύγους, στις οποίες να φαίνονται οι ασφαλιστικές εισφορές της τρέχουσας
περιόδου που έχουν καταβληθεί από τον εργοδότη
4/
Βεβαίωση από τον ΟΑΕ∆, σε περίπτωση
λήψης 6µηνης άδειας προστασίας µητρότητας.
(3)
Στις περιπτώσεις που η σύζυγος του στρατιωτικού ασκεί
το αγροτικό επάγγελµα, να υποβάλλει στην υπηρεσία:
(α)
Αναφορά όπως στην παρ. α(2)(α)
(β)
Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού και
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
(γ)

Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών από αρµόδια ∆ΟΥ

(δ)

Βεβαίωση του οικείου Συνεταιρισµού Αγροτών

(ε)

Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα

(ΟΠΕΚΕΠΕ)

(στ) Βεβαίωση από
συµµετοχή σε επιδοτούµενα προγράµµατα
(ζ)
φορολογικής δήλωσης

την

οποία

να

προκύπτει

η

Επικυρωµένο αντίγραφο του Ε1 και Ε9 της

(4)Στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος της/του δεν εργάζεται
και αποδεδειγµένα λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης έχει κριθεί ανίκανος/η
να αντιµετωπίσει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, ο/η στρατιωτικός µε τη
γέννηση του/της τέκνου του/της, να υποβάλλει στην υπηρεσία:
.//.

Ε-3
(α)

Αναφορά, όπως στην παρ. α(2)(α)

Βεβαίωση της αρµόδιας Υγειονοµικής Επιτροπής
(β)
όπου υπάγεται ο/η σύζυγος στρατιωτικού και στην οποία θα αναφέρεται ότι
η/ο σύζυγος έχει κριθεί ανίκανη/ος να αντιµετωπίσει τις ανάγκες ανατροφής
του παιδιού
(γ)
Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού και
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
β.
Ως εργασία στον ιδιωτικό τοµέα νοείται η εξαρτηµένη
µισθωτή εργασία, η άσκηση ελεύθερου επαγγέλµατος, συµπεριλαµβανοµένου
και του αγροτικού επαγγέλµατος, καθώς και η άσκηση ατοµικής
δραστηριότητας (ατοµική επιχείρηση). Ο στρατιωτικός δύναται να λάβει άδεια
ανατροφής τέκνου και στην περίπτωση στην οποία η σύζυγός του εργάζεται
στον ιδιωτικό τοµέα και δεν τη δικαιούται από τον ασφαλιστικό της φορέα.
γ.
Στην περίπτωση που η σύζυγος εργάζεται µε καθεστώς
µερικής απασχόλησης, τότε ο στρατιωτικός δικαιούται να κάνει χρήση της
αδείας ανατροφής τέκνου κατά το ήµισυ του δικαιουµένου.
δ.
Εάν η σύζυγος του στρατιωτικού απασχολείται µε
σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή µε ανάθεση έργου σε φορέα
του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα, ο στρατιωτικός δύναται να κάνει χρήση της
άδειας ανατροφής τέκνου µόνο για το χρονικό διάστηµα που διαρκεί η
σύµβαση της συζύγου. Το ίδιο ισχύει και για της στρατιωτικούς των οποίων οι
σύζυγοι εργάζονται υπό καθεστώς stage.
ε.
Εάν η σύζυγος του στρατιωτικού εργάζεται στο εξωτερικό,
τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζεται να προσκοµίσει ο
στρατιωτικός στην υπηρεσία του, για να του χορηγηθεί η άδεια ανατροφής,
πρέπει να είναι επίσηµα επικυρωµένα και µεταφρασµένα από την κατά
τόπους αρµόδια Ελληνική Πρεσβεία.
στ.
Σε περίπτωση διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου
χωρίς γάµο των γονέων του, τα επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται
είναι:
(1)
∆ιαζευκτήριο ή ∆ικαστική Απόφαση που ορίζει την
επιµέλεια του τέκνου
(2)

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

ζ.
Σε περίπτωση πολύδυµης κύησης, για της συζύγους που
εργάζονται στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, τα επιπλέον δικαιολογητικά που
απαιτούνται είναι:
(1)
Ληξιαρχική πράξη γέννησης
(2)

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
.//.

Ε-4
η.
Η επιπλέον 3µηνη άδεια ανατροφής τέκνου για την
απόκτηση τρίτου τέκνου και άνω, χορηγείται διαδοχικά και πάντα µετά τη λήξη
της 9µηνης άδειας ανατροφής. Ειδικότερα, όταν και οι δυο γονείς είναι
στρατιωτικοί, οι παραπάνω άδειες, θα χορηγούνται καθ’ ολοκληρία και χωρίς
εναλλαγές, σύµφωνα µε της
αρχικές της αναφορές. Τα επιπλέον
δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της είναι:
(1)

Αναφορά µε την οποία αιτείται το στέλεχος την

(2)

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

επιπλέον άδεια

θ.
Για το γονέα στρατιωτικό , που είναι άγαµος ή χήρος ή
διαζευγµένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω και αιτείται ένα (1) µήνα επιπλέον
άδεια ανατροφής τέκνου, τα επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
(1)
(2)
επιµέλεια του τέκνου

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
∆ιαζευκτήριο ή ∆ικαστική Απόφαση που ορίζει την

(3)
Γνωµάτευση της ΑΣΥΕ, που καθορίζει το ποσοστό
αναπηρίας του στρατιωτικού
ι.
Η 9µηνη άδεια ανατροφής τέκνου , σε περίπτωση
υιοθεσίας τέκνου, χορηγείται από την εποµένη της ηµεροµηνίας τελεσιδικίας
της δικαστικής απόφασης περί υιοθεσίας, εξαντλείται δε εντός δεκατεσσάρων
(14) µηνών από αυτή και σε κάθε περίπτωση µέχρι τη συµπλήρωση του 6ου
έτους της ηλικίας του τέκνου. Τα επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται για
τη χορήγηση της 9µηνης άδειας ανατροφής, σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου,
είναι τα εξής:
(1)
επισυνάπτονται τα εξής:

Αναφορά

του

στελέχους,

στην

οποία

να

(α)
Επικυρωµένο
αντίγραφο
τελεσίδικης
δικαστικής απόφασης, από την οποία προκύπτει η ολοκλήρωση της
διαδικασίας της υιοθεσίας.
(β)
Ληξιαρχική
πράξη
γέννησης
του
υιοθετηµένου τέκνου ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο επίσηµη Αρχής , από το
οποίο προκύπτει η ακριβής ηµεροχρονολογία γέννησης αυτού.
(2)

Πλήρες Αντίγραφο Φύλλο Μητρώου του

ια.
Επισηµαίνεται ότι η άδεια ανατροφής τέκνου ,σε όλες τις
προαναφερόµενες περιπτώσεις, χορηγείται διαδοχικά και πάντα µετά το
πέρας της άδειας κυήσεως-τοκετού. Στις περιπτώσεις που η σύζυγος του
.//.

Ε-5
στρατιωτικού προσλαµβάνεται για εργασία µετά τον τοκετό, το χρονικό
διάστηµα που µεσολαβεί από τη γέννηση του τέκνου µέχρι την ηµεροµηνία
πρόσληψης, αφαιρείται από τη δικαιούµενη άδεια ανατροφής του άντρα
στρατιωτικού.
ιβ.
Το άρρεν στρατιωτικό προσωπικό που λαµβάνει άδεια
ανατροφής τέκνου, δεν διαγράφεται από την δύναµη της Μονάδας στην οποία
ανήκει.

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΠΒΕΥ) Εµµανουήλ Κακριδάς
Τµηµατάρχης ∆ΜΠ/1α

Αντγος ∆ηµήτριος Λυµπέρης
ΓΕΠΣ-Β΄Υ/ΓΕΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
∆ΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/1α
Τηλέφ. (Εσωτ.) 3235 -3206
5 Ιουλ. 2011
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗ ∆ΓΗ
Φ. 440/24/795617/Σ. 125
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓ. ΑΠΟΦ. ΦΕΚ 1139
1.
Για την υλοποίηση του άρθρου 10, που αφορά στις
διευκολύνσεις στρατιωτικού προσωπικού µε οικογενειακές υποχρεώσεις,
καθορίζονται, τα παρακάτω:
α.
Εάν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι της εν λόγω ειδικής
άδειας, τότε ο γονέας στρατιωτικός, µαζί µε την αίτησή για χορήγηση της
προαναφερόµενης άδειας, να υποβάλει και βεβαίωση από τον φορέα του
άλλου γονέα, που θα βεβαιώνεται ότι δεν έλαβε στο εν λόγω δίµηνο του
σχολικού έτους, την ειδική αυτή άδεια.
β.
Σε κάθε περίπτωση, το τέκνο παρακολουθεί υποχρεωτική
εκπαίδευση, από το έτος του Νηπιαγωγείου και πάνω.
γ.
Η εν λόγω άδεια θα χορηγείται, από τον έχοντα κάθε
φορά το δικαίωµα χορήγησης αδειών απουσίας Στρατιωτικού, στο εσωτερικό
της χώρας.
Αρµόδιος χειριστής
2.
ΓΕΣ/∆ΙΜΣΠΡΟ/4β τηλ. 3013-14.

Σχης

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΠΒΕΥ) Εµµανουήλ Κακριδάς
Τµηµατάρχης ∆ΜΠ/1α

(ΠΖ)

Ιωάννης

Κολυβάς

του

Αντγος ∆ηµήτριος Λυµπέρης
ΓΕΠΣ-Β΄Υ/ΓΕΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
∆ΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/1α
Τηλέφ. (Εσωτ.) 3235-3206
5 Ιουλ. 2011
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ» ΣΤΗ ∆ΓΗ
Φ. 440/24/795617/Σ. 125
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓ. ΑΠΟΦ. ΦΕΚ 1139
1.
Προκειµένου να υλοποιηθούν τα αναγραφόµενα στο άρθρο 11,
καθορίζονται τα εξής:
α.
Επί της παραγράφου 1α διευκρινίζεται ότι τα πτυχία
των ΑΣΕΙ, µολονότι σύµφωνα µε το νόµο είναι ισότιµα µε εκείνα των ΑΕΙ της
χώρας, δεν θεωρούνται στην προκειµένη περίπτωση ως πρώτα πτυχία και
συνεπώς επιτρέπεται η φοίτηση των δικαιούχων σε ΑΕΙ και η χορήγηση της
φοιτητικής άδειας.
β.

Επί της παραγράφου 3 ο ενδιαφερόµενος για να λάβει

άδεια:
Για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ΑΕΙ (Εφόσον το
(1)
πρώτο είναι αυτό του ΑΣΕΙ)
(α)
Για το 1ο έτος πρέπει να προσκοµίσει
βεβαίωση του ΑΕΙ ότι έχει εγγραφεί.
(β) Για τα επόµενα έτη (2ο-3ο κλπ) επίσηµο
έγγραφο της Σχολής µε τη βαθµολογία κατά µάθηµα και ότι έχει εγγραφεί στο
επόµενο έτος.
(2)

Για

απόκτηση

πρώτου

µεταπτυχιακού

τίτλου

σπουδών
(α)
Για το 1ο έτος σπουδών, ισχύει ότι και για
την απόκτηση δεύτερου πτυχίου ΑΕΙ.
(β)
Για τα επόµενα έτη, απαιτείται βεβαίωση της
Γραµµατείας της αντίστοιχης Σχολής, ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τον
προηγούµενο κύκλο ή την προηγούµενη θεµατική ενότητα. Σε περίπτωση που
οι διαδικασίες είναι διαφορετικές, ισχύει ότι και για την απόκτηση δεύτερου
πτυχίου ΑΕΙ.
γ.

Επιπλέον διευκρινίζονται τα παρακάτω:

(1)
Άδειες για απόκτηση επιπλέον πτυχίων, πέραν
των αναγραφοµένων στην παράγραφο 2 του παρόντος (πχ διδακτορικών,
τίτλοι σπουδών), δεν χορηγούνται.
.//.

Ζ-2
(2)
Οι παραπάνω άδειες να καταχωρούνται ως
φοιτητικές στο βιβλιάριο Μητρώου εφόσον ο ενδιαφερόµενος προσκοµίσει
ειδική βεβαίωση της Σχολής ότι συµµετείχε στις εξετάσεις, διαφορετικά να
καταχωρούνται ως κανονικές και να ελέγχονται τα στελέχη για ψευδή δήλωση.
Η βεβαίωση της Σχολής θα τηρείται µέχρι κατάθεσης του πτυχίου.
(3)
Η φοιτητική άδεια χορηγείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, για
διευκόλυνση του Αξκού στις σπουδές του. Ως εκ τούτου, η ∆κση ή ∆νση στην
οποία υπηρετεί ο στρατιωτικός που φοιτά σε ΑΕΙ µε δικαίωµα λήψης
φοιτητικής άδειας, έχει την υποχρέωση παρακολούθησης της προόδου του.
Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώσει, ότι ο στρατιωτικός αποτύχει για
δεύτερη φορά στο ίδιο µάθηµα και έχει λάβει φοιτητική άδεια και τις 2 φορές,
ανεξάρτητα αν οι 2 άδειες λήφθηκαν σε διαφορετικά ηµερολογιακά έτη :
(α)
Χρεώνει τη δεύτερη ληφθείσα άδεια του
στρατιωτικού ως κανονική, εφόσον ληφθεί αυτοτελώς (για ένα µόνο µάθηµα).
Χρεώνει 2 ηµέρες κανονικής αδείας στο
(β)
στρατιωτικό, για κάθε µάθηµα στο οποίο απέτυχε, εφόσον η άδεια που έλαβε
αποτελεί µέρος µεγαλύτερης άδειας που λήφθηκε στα πλαίσια εξεταστικής
περιόδου (π.χ 10ήµερη φοιτητική άδεια από 1 έως 10 Ιουν).
2.

Αρµόδιος χειριστής Σχης (ΤΘ) Αντώνιος Πρεντουλής τηλ. 5881.

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΠΒΕΥ) Εµµανουήλ Κακριδάς
Τµηµατάρχης ∆ΜΠ/1α

Αντγος ∆ηµήτριος Λυµπέρης
ΓΕΠΣ-Β΄Υ/ΓΕΣ
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κε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κε−
φάλαιο ΣΤ΄). ........................................................................................ 3
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/14199/2627/50032/8−6−2006
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών, που αφορά στην εγκατάσταση γρα−
φείου στην Ελλάδα της Εταιρείας «TRANSDON
INC.», σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 89/1967,
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ταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄). .... 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343
(1)
Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορί−
ες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνά−
μεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινω−
νικά προβλήματα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Του Ν.Δ. 1032/1971 (ΦΕΚ Α΄ 232) «Περί του Σώμα−
τος Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων», όπως ισχύει
σήμερα.

β. Της παραγράφου 24 του άρθρου 5 του Ν. 2292/1995
(ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνι−
κής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνά−
μεων και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκε με την
παράγραφο 47 του άρθρου 71 του Ν. 3883/10 (ΦΕΚ 167
Α΄) «Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία των Στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων − Θέματα Διοίκησης των Ενόπλων
Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις».
γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/05 (ΦΕΚ Α 98)
«Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα».
δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμοί
Με την παρούσα απόφαση:
α. Ως γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γο−
νέας εκείνος ο οποίος ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’
αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γο−
νική μέριμνα ενός ή περισσοτέρων ανήλικων τέκνων.
β. Ως άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) ορίζονται τα
άτομα που δε μπορούν να εξασφαλίσουν μόνα τους
όλες ή ένα μέρος από τις ανάγκες μιας φυσιολογικής
ατομικής και κοινωνικής ζωής, λόγω κάποιας εκ γενετής
ή επίκτητης σωματικής, διανοητικής ή ψυχικής βλάβης
και έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας αποδεικνύε−
ται με πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση των οικείων κατά
Κλάδο Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων
ή των οικείων πρωτοβάθμιων υγειονομικών επιτροπών
ή με γνωμάτευση του Διευθυντή κλινικής νοσηλευτικού
ιδρύματος του Ν.Δ. 2592/1953 (ΦΕΚ Α΄ 254) ή άλλων νο−
σηλευτικών ιδρυμάτων που αποτελούν νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου.
γ. Ως στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) νοούνται:
1) Οι εν ενεργεία Αξιωματικοί (μόνιμοι, μόνιμοι εξ εφέ−
δρων, έφεδροι εξ εφέδρων και κατ’ απονομή).
2) Οι εν ενεργεία Ανθυπασπιστές.
3) Οι εν ενεργεία Υπαξιωματικοί (μόνιμοι, μονιμοποι−
ηθέντες εθελοντές ή έφεδροι Υπαξιωματικοί και μονι−
μοποιηθέντες Επαγγελματίες Οπλίτες).
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Άρθρο 2
Εκτέλεση 24ωρων Υπηρεσιών −
Συμμετοχή σε Ασκήσεις

1. Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών που ασκούν τη
γονική μέριμνα ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου, εκτε−
λούν μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση.
Απαλλάσσονται, επίσης, από τη συμμετοχή τους στις
ασκήσεις, εφόσον αυτό είναι δυνατόν εκ της φύσεως
των καθηκόντων τους και της ασκήσεως.
2. Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών που ασκούν τη
γονική μέριμνα ενός τουλάχιστον τέκνου ΑΜΕΑ απαλ−
λάσσονται των υπηρεσιών και μετέχουν στις ασκήσεις
μόνο εφόσον το επιθυμούν.
3. Για όσους στρατιωτικούς προστατεύουν ΑΜΕΑ ισχύ−
ουν τα παρακάτω:
α. Εφόσον έχουν σύζυγο ΑΜΕΑ απαλλάσσονται όλων
των υπηρεσιών, καθώς επίσης και των ασκήσεων, εφό−
σον η απαλλαγή τους είναι δυνατή, ως εκ της φύσεως
των καθηκόντων τους και της ασκήσεως. Σε περίπτωση
εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου, έχουν δικαίωμα επι−
λογής του χρόνου εργασίας.
β. Εφόσον έχουν τέκνο ΑΜΕΑ, εκτελούν υπηρεσίες
που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και, σε περίπτωση
που δεν υφίστανται τέτοιες, απαλλάσσονται. Συμμε−
τέχουν στις ασκήσεις μόνο εάν αυτό επιβάλλεται και
είναι αναγκαίο, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους
και της ασκήσεως. Στην περίπτωση των συζευγμένων
στρατιωτικών τα εν λόγω ευεργετήματα απολαμβάνει ο
ένας εκ των δύο, κατά περίπτωση και κατόπιν υποβολής
σχετικής δήλωσης.
4. Σε περίπτωση συζευγμένων πολύτεκνων ή με ένα
τουλάχιστον ανήλικο τέκνο στρατιωτικών απαλλάσ−
σεται των ασκήσεων ο ένας εκ των δύο, εφόσον αυτό
είναι δυνατό εκ της φύσεως των καθηκόντων του και
της ασκήσεως.
5. Συζευγμένοι στρατιωτικοί με ένα τουλάχιστον τέκνο
ανήλικο εκτελούν 24ωρες υπηρεσίες, οι οποίες δεν συ−
μπίπτουν, έως την ενηλικίωση όλων των τέκνων τους. Το
παραπάνω εδάφιο εφαρμόζεται ανάλογα και για τους
στρατιωτικούς που εκτελούν κυλιόμενο ωράριο.
6. Για τους στρατιωτικούς που υπόκεινται σε διαδι−
κασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ισχύουν
τα παρακάτω:
α. Με τη γνωστοποίηση στην υπηρεσία της έναρξης
διαδικασίας ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,
η ενδιαφερόμενη:
1) Απαλλάσσεται για είκοσι (20) ημέρες από υπηρε−
σίες και ασκήσεις από την έναρξη της φαρμακευτικής
αγωγής μέχρι την ωοληψία.
2) Δικαιούται κατά την ημέρα της ωοληψίας ειδική
άδεια απουσίας μίας (1) ημέρας, πέραν των προβλε−
πομένων.
3) Δικαιούται ειδική άδεια δεκαπέντε (15) ημερών από
την εμβρυομεταφορά, πέραν των προβλεπομένων.
β. Στο άρρεν στρατιωτικό προσωπικό χορηγείται μία
(1) ημέρα ειδική άδεια απουσίας κατά την ημέρα της
ωοληψίας, καθώς και μία (1) ημέρα κατά την ημέρα
εμβρυομεταφοράς της συζύγου του, πέραν των προ−
βλεπομένων.
7. Για την υπαγωγή σε μία εκ των κατηγοριών των
παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 6 του παρόντος άρθρου, οι
στρατιωτικοί υποβάλλουν αναφορά προς τη Μονάδα/
Υπηρεσία που υπηρετούν, η οποία στη συνέχεια υποβάλ−

λεται, με τη σχετική εισήγηση και τα κατά περίπτωση
απαραίτητα δικαιολογητικά, στα οικεία Γενικά Επιτελεία
(ΓΕ) για την έκδοση διαταγής. Η ένταξη στη κατηγορία
της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της παρούσας αποδει−
κνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής
κατάστασης στη Μονάδα/Υπηρεσία που υπηρετούν.
Άρθρο 3
Προσφυγή του στρατιωτικού προσωπικού κατά
της μη υπαγωγής του στην αντίστοιχη κατηγορία
κοινωνικών προβλημάτων
1. Κατά της απόρριψης του αιτήματος υπαγωγής, σε
μία εκ των κατηγοριών του άρθρου 2 της παρούσας
απόφασης, οι στρατιωτικοί δύνανται να ασκήσουν προ−
σφυγή για την εξέταση του αιτήματος σε πρώτο και
τελευταίο βαθμό, από την Διακλαδική Επιτροπή Κοινωνι−
κών Προβλημάτων (ΔΕΚΠ) των ΕΔ. Η εν λόγω Επιτροπή
αποτελείται από:
α. Έναν Υποστράτηγο ή αντίστοιχο, από το ΓΕΕΘΑ,
ως πρόεδρο
β. Έναν Ταξίαρχο του ΣΞ από το ΓΕΕΘΑ,
γ. Έναν Αρχιπλοίαρχο του ΠΝ από το ΓΕΕΘΑ,
δ. Έναν Ταξίαρχο της ΠΑ από το ΓΕΕΘΑ,
ε. Τον εκάστοτε Υδντή του ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ, ως μέλη.
στ. Έναν Ανώτερο Αξκό του οικείου Κλάδου των ΕΔ
ή του οικείου ΚΣ (Στρατολογικού−Στρατιωτικών Νομι−
κών Συμβούλων, Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων,
Στρατιωτικών Ιερέων), για την περίπτωση που ο προ−
σφεύγων ανήκει σε αυτό, ως μέλος και εισηγητής.
ζ. Ως Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται με διαταγή
του ΓΕΕΘΑ/Β1 ένας κατώτερος Αξκός και ο αντικατα−
στάτης αυτού.
2. Η Επιτροπή συνεδριάζει όποτε αυτό κρίνεται ανα−
γκαίο, με μέριμνα του Προέδρου αυτής, σε αίθουσα
του ΓΕΕΘΑ.
3. Η Επιτροπή για τη λήψη της απόφασής της είναι
δυνατόν να ζητεί επιπλέον δικαιολογητικά και να καλεί
τον ενδιαφερόμενο σε προφορική ακρόαση.
Επίσης δύναται να ζητήσει την προφορική ή γραπτή
άποψη οιουδήποτε εμπειρογνώμονος.
4. Η Διακλαδική Επιτροπή Κοινωνικών Προβλημάτων
συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυ−
νας, κάθε Απρίλιο, με θητεία ενός (1) έτους.
Άρθρο 4
Μέριμνα υπέρ οικογενειών στρατιωτικού προσωπικού
Σε περίπτωση που εν ενεργεία στρατιωτικοί των ΕΔ,
αποβιώσουν ή καταστούν ανάπηροι, ορίζεται, με μέριμνα
του Διοικητή ή Διευθυντή της Υπηρεσίας τους, ένας Αξι−
ωματικός ή Υπαξιωματικός ως υπεύθυνος για την άμεση
συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, προς
διευκόλυνση των οικείων τους σε διαδικαστικά θέματα
διοικητικής και οικονομικής φύσεως.
Άρθρο 5
Στέγαση στελεχών σε οικήματα των Κλάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων
1. Τα στελέχη, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο
1 της παρούσας, έχουν δικαίωμα προσωρινής στέγασης
στα αντίστοιχα στρατιωτικά οικήματα των Κλάδων των
ΕΔ, εφόσον δεν έχουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοι τους την
πλήρη κυριότητα κατοικίας στη φρουρά που είναι τα
οικήματα και σε απόσταση μέχρι τριάντα (30) χιλιομέ−
τρων από αυτά.
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2. Κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας και ανεξαρ−
τήτως μοριοδότησης, δικαιούνται στέγασης στα στρα−
τιωτικά οικήματα των Κλάδων των ΕΔ οι παρακάτω
κατηγορίες προσωπικού:
α. Το προσωπικό που στελεχώνει θέσεις υψηλής ευθύνης
και θέσεις αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας, όπως
αυτές καθορίζονται από τις οικείες διαταγές των Κλάδων.
β. Όσοι δικαιούχοι έχουν σύζυγο ή παιδί ΑΜΕΑ ή ανή−
κουν οι ίδιοι στην κατηγορία των ΑΜΕΑ.
γ. Πολύτεκνες ή τρίτεκνες οικογένειες, οι οποίες έχουν
την επιμέλεια των τέκνων τους, τα οποία συγκατοικούν
με την οικογένεια και είναι προστατευόμενα μέλη της.
δ. Μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν τουλάχιστον
ένα τέκνο ανήλικο.
3. Η τελική βαθμολογία των στελεχών που δικαιού−
νται στέγασης, πλην των στελεχών της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου, διαμορφώνεται κατόπιν μοριο−
δότησης, αθροιστικά και κατά σειρά, του βαθμού, της
προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης, του χρόνου
αναμονής στέγασης, της πρότερης στέγασης και του
χρόνου υπηρέτησης στο εξωτερικό, όπως παρακάτω:
α. Κατεχόμενος βαθμός:
1) Αντγος (και αντίστοιχοι) μόρια 60
2) Υπτγος (και αντίστοιχοι) μόρια 50
3) Ταξχος (και αντίστοιχοι) μόρια 45
4) Σχης (και αντίστοιχοι) μόρια 40
5) Ανχης (και αντίστοιχοι) μόρια 35
6) Τχης (και αντίστοιχοι) μόρια 30
7) Λγος (και αντίστοιχοι) μόρια 25
8) Υπλγος (και αντίστοιχοι) μόρια 20
9) Ανθλγος (και αντίστοιχοι) μόρια 15
10) Ανθστης (και αντίστοιχοι) μόρια 10
11) Αλχιας (και αντίστοιχοι) μόρια 9
12) Επχιας (και αντίστοιχοι) μόρια 8
13) Λχιας (και αντίστοιχοι) μόρια 7
14) Δνεας (και αντίστοιχοι) μόρια 6
Οικογενειακή κατάσταση:
1) Σύζυγος μόρια 5
2) 1ο παιδί μόρια 10
3) 2ο παιδί μόρια 15
4) Κάθε παιδί που σπουδάζει σε άλλη πόλη από αυτή
που οικογένεια του και δεν υπάρχει στην πόλη αυτή
ιδιόκτητο κατοικεί ή εργάζεται οίκημα, μόρια 5.
γ. Χρόνος αναμονής στέγασης:
Για κάθε μήνα αναμονής στέγασης 2 μόρια.
δ. Αφαιρούνται, από τη συνολική βαθμολογία, 3 μόρια
για κάθε μήνα προηγούμενης στέγασης σε οικήματα, 2
μόρια για κάθε μήνα που υπηρέτησε στο εξωτερικό.
ε. Δεν λαμβάνονται υπόψη, για την προσμέτρηση των
μορίων, τα τέκνα άνω των 25 ετών.
στ. Σε περίπτωση ισοψηφίας, προτεραιότητα έχει ο
αρχαιότερος εξ αυτών.
4. Με διαταγές των Αρχηγών των ΓΕ των Κλάδων
καθορίζεται η χρονική διάρκεια της προσωρινής στέ−
γασης των δικαιούχων όλων των κατηγοριών, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του
παρόντος άρθρου.
Άρθρο 6
Παραθερισμός σε κέντρα των ΕΔ
1. Δικαίωμα παραθερισμού στα αντίστοιχα κέντρα των
ΕΔ έχουν οι παρακάτω:
α. Εν ενεργεία στελέχη, όπως αυτά περιγράφονται
στο άρθρο 1 της παρούσης.
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β. Πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυ−
νας (ΥΠΕΘΑ).
γ. Στελέχη εν αποστρατεία.
δ. Συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι του ΥΠΕΘΑ.
2. Ο παραθερισμός των ως άνω κατηγοριών γίνεται
με σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται βάσει της
γενικής μοριοδότησης που περιγράφεται στην παρά−
γραφο 4 του παρόντος άρθρου, πλην των Αρχηγών
ΓΕ και Διοικητών Μειζόνων Επιτελικών Σχηματισμών
(ΜΕΣ) και των παρακάτω κατηγοριών, που παραθερίζουν
κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας και ανεξαρτήτως
μοριοδότησης:
α. Όσων έχουν σύζυγο ή τέκνο ΑΜΕΑ.
β. Των οικογενειών στελεχών που αποβίωσαν εν υπη−
ρεσία.
γ. Των γονέων μονογονεϊκών οικογενειών.
δ. Των πολύτεκνων οικογενειών (τέσσερα τέκνα και
άνω).
3. Τα ποσοστά και ο χρόνος παραθερισμού, κατά κα−
τηγορία προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια καθορίζονται από σχετικές διαταγές των
ΓΕ των Κλάδων, βάσει των υπαρχόντων διατιθέμενων
οικημάτων.
4. Η τελική βαθμολογία όσων δικαιούνται παραθερι−
σμό, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του πα−
ρόντος άρθρου, διαμορφώνεται κατόπιν μοριοδότησης,
αθροιστικά και κατά σειρά, του βαθμού, της προσωπικής
και οικογενειακής κατάστασης, της ιδιότητας που έχουν
οι δικαιούχοι (στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό),
όπως παρακάτω:
α. Στρατιωτικό προσωπικό:
1) Κατεχόμενος σε ενέργεια βαθμός (εξαιρούνται οι
Α/ΓΕ και οι Διοικητές ΜΕΣ):
α) Αντγος (και αντίστοιχοι) μόρια 130
β) Υπτγος (και αντίστοιχοι) μόρια 120
γ) Ταξχος (και αντίστοιχοι) μόρια 110
δ) Σχης (και αντίστοιχοι) μόρια 100
ε) Ανχης (και αντίστοιχοι) μόρια 90
στ) Τχης (και αντίστοιχοι) μόρια 85
ζ) Λγος (και αντίστοιχοι) μόρια 80
η) Υπλγος (και αντίστοιχοι) μόρια 75
θ) Ανθλγος (και αντίστοιχοι) μόρια 70
ι) Ανθστης (και αντίστοιχοι) μόρια 65
ια) Αλχιας (και αντίστοιχοι) μόρια 60
ιβ) Επχιας (και αντίστοιχοι) μόρια 55
ιγ) Λχιας (και αντίστοιχοι) μόρια 50
ιδ) Δνεας (και αντίστοιχοι) μόρια 45
2) Προσωπική και οικογενειακή κατάσταση, λόγοι
υγείας, παραθερισμός κατά τα παρελθόντα έτη στο
εσωτερικό ή στο εξωτερικό και συγκεκριμένα:
α) Οι έγγαμοι λαμβάνουν επιπλέον 100 μόρια.
β) Καθορίζονται 30 μόρια για το πρώτο παιδί, 40 για το
δεύτερο, 50 για το τρίτο (άγαμα ή μη εργαζόμενα μέχρι
25 ετών και μόνον εφόσον αποτελούν προστατευόμενα
μέλη), ενώ από το τέταρτο και για κάθε επιπλέον παιδί,
προστίθενται 60 μόρια.
γ) Για λόγους υγείας των ιδίων των στελεχών 30 μόρια
επιπλέον, κατόπιν γνωμάτευσης εντός του τρέχοντος
έτους από Στρατιωτικό Νοσοκομείο, θεωρημένης από
τον Διευθυντή (ή Υποδιευθυντή) του Νοσοκομείου, στην
οποία να αναγράφεται ότι συνιστάται λουτροθεραπεία
για τη βελτίωση της υγείας του.
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3) Για κάθε έτος παραθερισμού τελευταίας 5ετίας
αφαιρούνται 10 μόρια.
β. Πολιτικό προσωπικό:
Οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ΣΕΙΔ) αορίστου χρόνου
παραθερίζουν με βάση κοινωνικά κριτήρια, όπως αυτά
καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου
και με μοριοδότηση των κριτηρίων, όπως αυτά περιγρά−
φονται στην παράγραφο 4α του παρόντος άρθρου, πλην
της περίπτωσης 4α(1), καθώς και με μοριοδότηση των
ετών υπηρεσίας τους, όπως παρακάτω.
1) Από 1−5 έτη υπηρεσίας 40 μόρια
2) Από 6−10 έτη υπηρεσίας 50 μόρια
3) Από 11−15 έτη υπηρεσίας 60 μόρια
4) Από 16−20 έτη υπηρεσίας 70 μόρια
5) Από 21−25 έτη υπηρεσίας 80 μόρια
6) Από 26−30 έτη υπηρεσίας 90 μόρια
7) Από 31 έτη και άνω 100 μόρια
γ. Το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των τριών
Κλάδων των ΕΔ και των Κοινών Σωμάτων που είναι
τοποθετημένο για υπηρεσιακούς λόγους σε Μονάδες/
Υπηρεσίες διαφορετικές του οικείου Κλάδου του θα
μπορεί να παραθερίζει στα οικήματα που υπάρχουν
στην Περιοχή Ευθύνης αυτών με κριτήρια όπως αυτά
που έχουν περιγραφεί παραπάνω και ανάλογα με τα
υπάρχοντα διαθέσιμα οικήματα.
δ. Σε περίπτωση ισοψηφίας, προτεραιότητα θα έχει
ο αρχαιότερος εξ αυτών.
Άρθρο 7
Απαλλαγές του στρατιωτικού προσωπικού μετά από
την εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας διανυκτερεύσεως
Οι στρατιωτικοί που εκτελούν 24ωρη υπηρεσία διανυ−
κτερεύσεως τις καθημερινές δικαιούνται απαλλαγής την
επόμενη εργάσιμη ημέρα και αυτοί που εκτελούν την
ως άνω υπηρεσία Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και τις
επίσημες αργίες δικαιούνται απαλλαγής οποιαδήποτε
ημέρα εντός της επόμενης εβδομάδας.
Άρθρο 8
Άδειες Κύησης − Τοκετού
1. Στο γυναικείο στρατιωτικό προσωπικό που υπηρε−
τεί στις Ένοπλες Δυνάμεις με οποιαδήποτε ιδιότητα
χορηγείται, κατόπιν γνωμάτευσης της αρμόδιας Επι−
τροπής Απαλλαγών, άδεια κύησης − τοκετού πέντε (5)
μηνών, με πλήρεις αποδοχές, μετά τον τέταρτο (4ο)
μήνα κύησης.
2. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγε−
νέστερο από αυτόν που αρχικά είχε πιθανολογηθεί, το
υπόλοιπο της αδείας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε
να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος άδειας κύησης−τοκε−
τού πέντε (5) μηνών. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί
σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που αρχικά είχε
πιθανολογηθεί, η άδεια κύησης−τοκετού παρατείνεται
μέχρι την πραγματική ημερομηνία τοκετού, χωρίς αυτή
η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του
χρόνου της άδειας που χορηγείται μετά τον τοκετό
(άδεια ανατροφής).
3. Εάν το τέκνο γεννηθεί νεκρό ή αποβιώσει πριν τη
λήξη της άδειας ή η κύηση διακοπεί για οποιοδήποτε
λόγο, η άδεια κύησης−τοκετού λήγει ένα μήνα μετά το
γεγονός.

4. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του τρίτου,
η άδεια κύησης τοκετού προσαυξάνεται κάθε φορά κατά
δυο (2) μήνες.
5. Αρμόδια για την εξέταση του κυοφορούντος γυ−
ναικείου στρατιωτικού προσωπικού και την έκδοση
γνωμάτευσης για τη χορήγηση της άδειας κυήσεως
τοκετού είναι η πλησιέστερη, στη Μονάδα που υπηρετεί,
Επιτροπή του οικείου Κλάδου των Ε.Δ. Εάν αυτή απέχει
σε απόσταση μεγαλύτερη των εκατό (100) χιλιομέτρων,
ενώ εδρεύει Επιτροπή Απαλλαγών άλλου Κλάδου σε
απόσταση μικρότερη των εκατό (100) χιλιομέτρων, τότε
το γυναικείο στρατιωτικό προσωπικό εξετάζεται από
την Επιτροπή Απαλλαγών του άλλου Κλάδου.
6. Το γυναικείο στρατιωτικό προσωπικό με την είσοδό
του στον 3ο μήνα κύησης και μέχρι την λήψη της άδειας
κύησης−τοκετού, δύναται να φέρει πολιτική περιβολή.
Επίσης, με την γνωστοποίηση της κύησης και μέχρι την
λήψη της άδειας κύησης−τοκετού, απαλλάσσεται από
υπηρεσίες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Άρθρο 9
Άδεια ανατροφής τέκνου
1. Μετά το πέρας της άδειας κύησης−τοκετού στο
στρατιωτικό προσωπικό χορηγείται άδεια ανατροφής
τέκνου εννέα (9) μηνών, με αποδοχές, ως εξής:
α. Στις περιπτώσεις που και οι δυο γονείς είναι στρα−
τιωτικοί, κατόπιν αναφοράς τους καθορίζεται ποιος από
τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής, ολό−
κληρη ή αθροιστικά, αλλά πάντα διαδοχικά και αμέσως
μετά το πέρας της άδειας κύησης−τοκετού.
β. Στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος του/της στρατιω−
τικού εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται
όμοιων, ολικώς ή μερικώς, διευκολύνσεων, ο/η σύζυγος
στρατιωτικός δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ανα−
τροφής κατά το μέρος που ο/η σύζυγος δεν κάνει χρήση
των δικών του/της δικαιωμάτων, αλλά πάντα μετά το
πέρας της άδειας κύησης−τοκετού ή μέρους του χρο−
νικού διαστήματος της άδειας ανατροφής. Απαραίτη−
τη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση αντίστοιχης προς
τούτο βεβαίωσης του αρμόδιου φορέα του ιδιωτικού
τομέα.
γ. Στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος του/της στρα−
τιωτικού είναι δημόσιος υπάλληλος, με κοινή δήλωσή
τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση
της άδειας ανατροφής συνολικά ή τα χρονικά διαστή−
ματα που θα κάνει χρήση ο καθένας τους και πάντοτε
διαδοχικά και αμέσως μετά το πέρας της άδειας κύη−
σης−τοκετού.
δ. Στις περιπτώσεις που η σύζυγος του στρατιωτικού
δεν εργάζεται ή δεν ασκεί επάγγελμα, ο σύζυγος δεν
δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ανατροφής, εκτός
αν η σύζυγος, λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης, κριθεί
ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του
τέκνου, σύμφωνα με βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονο−
μικής Επιτροπής, στην οποία υπάγεται αυτή.
2. Σε περίπτωση διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέ−
κνου χωρίς γάμο των γονέων του η άδεια ανατροφής
χορηγείται στον γονέα στρατιωτικό, εφόσον ασκεί την
επιμέλεια του τέκνου.
3. Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης η άδεια ανατρο−
φής αυξάνεται κατά ένα (1 ) μήνα για κάθε τέκνο πέραν
του ενός.
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4. Σε περίπτωση απόκτησης τρίτου τέκνου και άνω
η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά τρεις (3) μήνες για
κάθε τέκνο.
5. Για τον γονέα στρατιωτικό που είναι άγαμος ή
χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω η
άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά ένα (1) μήνα.
6. Η 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου χορηγείται και
στο στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στις Ένο−
πλες Δυνάμεις με οποιαδήποτε ιδιότητα σε περίπτωση
υιοθεσίας τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθεσίας και ισχύουν οι
ίδιοι όροι όπως και για τα γνήσια τέκνα.
7. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις η άδεια
ανατροφής τέκνου, ολόκληρη ή μέρος αυτής, εξαντλεί−
ται αποκλειστικά μέχρι τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων
(14) μηνών του τέκνου.
Άρθρο 10
Διευκολύνσεις στρατιωτικού προσωπικού με
οικογενειακές υποχρεώσεις
1. Στο στρατιωτικό προσωπικό όλων των κατηγοριών
χορηγείται ειδική άδεια απουσίας μίας (1) ημέρας ανά
δίμηνο, για όσους έχουν ή επιμελούνται τέκνα τα οποία
παρακολουθούν μαθήματα σε δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύ−
ματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
για την επίσκεψη τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα των
τέκνων τους και την ενημέρωση τους για την σχολική
τους επίδοση. Για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας
ισχύουν τα εξής:
α. Σε περίπτωση που και οι δυο γονείς είναι δικαιούχοι,
η άδεια χορηγείται στον έναν από τους δύο γονείς.
β. Για την χορήγηση της άδειας ο γονέας στρατιωτι−
κός υποβάλλει κάθε φορά στην υπηρεσία του σχετική
αίτηση, δηλώνοντας ταυτόχρονα εάν ο άλλος γονέας
είναι δικαιούχος (ιδιότητα, φορέας εργασίας), καθώς
και ότι δεν έχει κάνει χρήση της άδειας για το υπόψη
δίμηνο. Η άδεια χορηγείται στο γονέα στρατιωτικό και
στην περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν εργάζεται.
γ. Το σύνολο των ημερών αυτής της αδείας δε μπορεί
να υπερβεί τις πέντε (5) ημέρες κάθε σχολικό έτος.
δ. Η άδεια χορηγείται και στους γονείς στρατιωτι−
κούς που το τέκνο τους είναι εγγεγραμμένο σε παιδικό
σταθμό υπό την προϋπόθεση ότι ο σταθμός εφαρμόζει
πλήρες πρόγραμμα νηπιαγωγείου. Σε κάθε περίπτω−
ση το τέκνο πρέπει να έχει την προβλεπόμενη από
το νόμο ηλικία για να παρακολουθεί την υποχρεωτική
εκπαίδευση.
ε. Η άδεια δεν χορηγείται σε περιόδους που τα ιδρύ−
ματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
έχουν διακοπές εργασίας.
στ. Η εν λόγω άδεια είναι με πλήρεις αποδοχές και ο
χρόνος αυτής λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρα−
τιωτικής υπηρεσίας.
2. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθεσίας οι
θετοί γονείς δικαιούνται έκαστος πέντε (5) ημέρες ειδική
άδεια, πέραν των προβλεπομένων, η οποία μπορεί να
χορηγηθεί συνολικά ή αθροιστικά.
Άρθρο 11
Φοιτητικές άδειες στελεχών
1. Στα στελέχη των ΕΔ, όπως αυτά περιγράφονται
στο άρθρο 1 της παρούσης, χορηγείται φοιτητική άδεια
έως είκοσι (20) ημέρες, ανά ημερολογιακό έτος, εφόσον
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φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
του εσωτερικού ή του εξωτερικού στα οποία η παρακο−
λούθηση των μαθημάτων δεν είναι υποχρεωτική κατά
τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας τους ή η φοίτηση
πραγματοποιείται εξ αποστάσεως, ως εξής:
α. Μόνο σε όσους φοιτούν για απόκτηση πρώτου πτυ−
χίου μιας ανώτερης ή ανώτατης εκπαιδευτικής βαθμί−
δας, πλέον των Παραγωγικών Σχολών των ΕΔ, καθώς
και στην περίπτωση απόκτησης πτυχίου βαθμίδας ανώ−
τερης από την εκπαιδευτική βαθμίδα, τις σπουδές της
οποίας έχει περατώσει ο δικαιούχος στρατιωτικός.
β. Κατά τις εξεταστικές περιόδους κατόπιν αιτήσεως
των ενδιαφερομένων. Η συμμετοχή τους στις εξετά−
σεις πιστοποιείται υποχρεωτικά μόνο με βεβαίωση της
Σχολής, που θα προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος στην
Υπηρεσία του. Ως εξεταστικές περίοδοι θεωρούνται
αποκλειστικά μόνο όσες προβλέπονται από το οικείο
εκπαιδευτικό ίδρυμα και για χρονικό διάστημα όσο είναι
τα προβλεπόμενα έτη φοιτήσεως, συν ένα (1) έτος.
2. Η άδεια χορηγείται με αντιστοιχία δύο (2) ημερών
για κάθε ημέρα εξετάσεων. Για τους φοιτούντες στο
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο η άδεια χορηγείται με
αντιστοιχία έξι (6) ημερών για κάθε θεματική ενότητα.
Για τους φοιτούντες σε μεταπτυχιακά προγράμματα
σπουδών και για όσους είναι εγγεγραμμένοι για την
απόκτηση διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης η άδεια
χορηγείται τμηματικά, ανάλογα με το πρόγραμμα εκ−
παίδευσης ή την πρόοδο της έρευνας και στα πλαίσια
των προβλεπόμενων υποχρεώσεων.
3. Για τη λήψη της φοιτητικής άδειας δεν απαιτείται
προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας για τη φοίτηση
του στελέχους στη Σχολή που επιθυμεί.
4. Η λήψη της φοιτητικής άδειας υπόκειται στους πε−
ριορισμούς που υπόκεινται και οι λοιπές άδειες, ανά−
λογα με τις επικρατούσες συνθήκες προετοιμασίας και
ετοιμότητας των ΕΔ και δύναται να μη χορηγηθεί ή
να ανακληθεί, εάν αυτό επιβάλλεται για αντιμετώπιση
εκτάκτων και επειγουσών αναγκών. Η μη χορήγηση της
για τους παραπάνω λόγους δεν δημιουργεί το δικαίωμα
για καταβολή αποζημίωσης ή λήψης αυτής αθροιστικά
με την άδεια του επόμενου έτους.
5. Για τη χορήγηση ή την ανάκληση της φοιτητικής
άδειας ισχύουν όσα ορίζονται από τις αντίστοιχες δια−
τάξεις χορήγησης κανονικής άδειας απουσίας.
Άρθρο 12
Με Γενικές Διαταγές των Αρχηγών των Γενικών Επι−
τελείων καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για
την εφαρμογή της παρούσας.
Άρθρο 13
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Μαΐου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
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Αριθμ. ΙΕ/23391/3171/50120
(2)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/14416/2709/50120/8−6−2006
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών, που αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην
Ελλάδα της Εταιρείας «BOMINFLOT HELLAS LIMITED»,
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 89/1967, όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθη−
κε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).

ρώθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφά−
λαιο στ), της εταιρείας «BOMINFLOT HELLAS LIMITED»
που εδρεύει στην ΑΓΓΛΙΑ.
2. Η εταιρεία υποχρεώνεται να τακτοποιήσει όλες τις
υποχρεώσεις της με το Δημόσιο το αργότερο μέσα σε
τέσσερις (4) μήνες ,από την δημοσίευση της παρούσης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/67 και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 3
(Φ.Ε.Κ. 132/τ. Α΄/1967) «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι
Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως συ−
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το
ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) (Φ.Ε.Κ. 312/τ. Α΄/2005).
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22−4−2005).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/
14−7−2000), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία
Μακεδονίας−Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213 Α΄).
5. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ. Α/5−11−2009) «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,
όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών
και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 154/τ. Α΄/07−09−2010).
7. Την υπ’ αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914(ΦΕΚ 1642 Β/14−10−2010)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα».
8. Την υπ’ αριθμ. ΙΕ/14416/2709/50120/8−6−2006 απόφα−
ση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με
την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση γραφείου στην
Ελλάδα, της εταιρείας «» σύμφωνα με τις διατάξεις του
νόμου 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και
αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).
9. Τις από 2−9−2010 και 28−2−2011 επιστολές μας, που
αφορούν στην υπενθύμιση της υποχρέωσης της εταιρεί−
ας για υποβολή επικαιροποιημένης μελέτης τεκμηρίω−
σης ποσοστού κέρδους για την επόμενη πενταετία.
10. Το γεγονός ότι τα παραπάνω έγγραφά μας παρέ−
μειναν αναπάντητα, αποφασίζουμε:

Αθήνα, 16 Μαΐου 2011

Άρθρο 1
1. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. ΙΕ/14416/2709/50120/
8−6−2006 (ΦΕΚ 146/τ. Α.Π.Σ./14−7−2006) απόφαση του Υφυ−
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορά στην
εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα σύμφωνα με τις
διατάξεις του α.ν. 89/67, όπως τροποποιήθηκε συμπλη−

Άρθρο 2

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
Αριθμ. ΙΕ/23389/3170/50121
(3)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/14649/2839/50121/2−8−2006
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών, που αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην
Ελλάδα της Εταιρείας «IONIAN OIL AND TRADING
S.A.», σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 89/1967,
όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικατα−
στάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/67 και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 3
(Φ.Ε.Κ. 132/τ. Α΄/1967) «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι
Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως συ−
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το
ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) (Φ.Ε.Κ. 312/τ. Α΄/2005).
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22−4−2005).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/
14−7−2000), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία
Μακεδονίας−Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213 Α΄).
5. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ. Α/5−11−2009) «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,
όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών
και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 154/τ. Α΄/07−09−2010).
7. Την υπ’ αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914 (ΦΕΚ 1642 Β/
14−10−2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα».
8. Την υπ’ αριθμ. ΙΕ/14649/2839/50121/2−8−2006 απόφα−
ση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με
την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση γραφείου στην

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ελλάδα, της εταιρείας «IONIAN OIL AND TRADING S.A.»
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 89/1967, όπως συ−
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με
το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).
9. Τις από 2−9−2010 και 28−2−2011 επιστολές μας, που
αφορούν, αντίστοιχα, στην υπενθύμιση της υποχρέωσης
της εταιρείας για υποβολή επικαιροποιημένης μελέτης
τεκμηρίωσης ποσοστού κέρδους για την επόμενη πε−
νταετία και στην μη υποβολή στοιχείων δραστηριότητας
για το έτος 2009.
10. Το γεγονός ότι τα παραπάνω έγγραφά μας παρέ−
μειναν αναπάντητα, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. ΙΕ/14649/2839/50121/
2−8−2006 (ΦΕΚ 202/τ. Α.Π.Σ./31−8−2006) απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορά
στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα σύμφωνα
με τις διατάξεις του α.ν. 89/67, όπως τροποποιήθηκε
συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005
(κεφάλαιο στ), της εταιρείας «IONIAN OIL AND TRADING
S.A.», που εδρεύει στον Παναμά, λόγω παράβασης των
άρθρων 27 παρ. 3 και 28 παρ. 1 του Ν. 3427/2005.
2. Η εταιρεία υποχρεώνεται να τακτοποιήσει όλες τις
υποχρεώσεις της με το Δημόσιο το αργότερο μέσα σε
τέσσερις (4) μήνες ,από την δημοσίευση της παρούσης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαΐου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
Αριθμ. ΙΕ/23388/3169/50032
(4)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/14199/2627/50032/8−6−2006
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών, που αφορά στην εγκατάσταση γραφείου στην
Ελλάδα της Εταιρείας «TRANSDON INC.», σύμφωνα
με τις διατάξεις του νόμου 89/1967, όπως συμπλη−
ρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το
ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/67 και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 3
(Φ.Ε.Κ. 132/τ. Α΄/1967) «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι
Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως συ−
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το
ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) (Φ.Ε.Κ. 312/τ. Α΄/2005).
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22−4−2005).
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3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/
14−7−2000), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία
Μακεδονίας−Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213 Α΄).
5. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ. Α/5−11−2009) «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,
όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών
και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 154/τ. Α΄/07−09−2010).
7. Την υπ’ αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914 (ΦΕΚ 1642 Β/
14−10−2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα».
8. Την υπ’ αριθμ. ΙΕ/14199/2627/50032/8−6−2006 από−
φαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
με την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση γραφείου στην
Ελλάδα, της εταιρείας «TRANSDON INC.» σύμφωνα με
τις διατάξεις του νόμου 89/1967, όπως συμπληρώθηκε,
τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005
(κεφάλαιο ΣΤ΄).
9. Τις από 25−5−2010 και 28−2−2011 επιστολές μας, που
αφορούν στην υπενθύμιση της υποχρέωσης της εταιρεί−
ας για υποβολή επικαιροποιημένης μελέτης τεκμηρίω−
σης ποσοστού κέρδους για την επόμενη πενταετία.
10. Το γεγονός ότι τα παραπάνω έγγραφά μας παρέ−
μειναν αναπάντητα, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. ΙΕ/14199/2627/50032/
8−6−2006 (ΦΕΚ 145/τ. Α.Π.Σ./14−7−2006) απόφαση του Υφυ−
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορά στην
εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα σύμφωνα με τις
διατάξεις του α.ν. 89/67, όπως τροποποιήθηκε συμπλη−
ρώθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφά−
λαιο στ), της εταιρείας «TRANSDON INC.» που εδρεύει
στη Λιβερία.
2. Η εταιρεία υποχρεώνεται να τακτοποιήσει όλες τις
υποχρεώσεις της με το Δημόσιο το αργότερο μέσα σε
τέσσερις (4) μήνες ,από την δημοσίευση της παρούσης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαΐου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00
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