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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.421.4/1/280115
Οριστική απόλυση αντιρρησιών συνείδησης.

(1)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τα άρθρα 5 παράγραφος 3 και 60 παράγραφος 2
του ν. 3421/05 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 302/13−12−2005, τ. Α΄).
β. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
(ΦΕΚ 98/22−4−05, τ. Α΄).
γ. Το άρθρο 78 παράγραφος στ του ν.3883/2010 (ΦΕΚ
167/24−9−2010, τ. Α’).
δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Οι αντιρρησίες συνείδησης, οι οποίοι εκπληρώνουν
εναλλακτική υπηρεσία, απολύονται οριστικά μετά τη
συμπλήρωση του παρακάτω χρόνου υπηρεσίας:
α. Δεκαπέντε (15) μηνών, όσοι θα ήταν υπόχρεοι πλή−
ρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, αν υπη−
ρετούσαν ενόπλως.
β. Δώδεκα (12) μηνών, όσοι θα ήταν υπόχρεοι μειωμέ−
νης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εννέα (9)
μηνών, αν υπηρετούσαν ενόπλως.
γ. Εννέα (9) μηνών, όσοι θα ήταν υπόχρεοι μειωμένης
στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης έξι (6) μηνών,
αν υπηρετούσαν ενόπλως.
δ. Πέντε (5) μηνών, όσοι θα απολύονταν οριστικά
από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, αν εκπλήρωναν
ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση,
μετά συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής
υπηρεσίας τριών (3) μηνών.
Άρθρο 2
Τελικές διατάξεις
Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρ−
μογή της απόφασης αυτής εκδίδονται, εφόσον απαιτη−
θεί, από τη Διεύθυνση Στρατολογικού – Στρατιωτικών
Νομικών Συμβούλων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Άμυνας.
Άρθρο 3
Καταργούμενες διατάξεις
Από τη θέση σε ισχύ της απόφασης αυτής καταρ−
γείται η Φ.421.4/3/204368/Σ.970/19 Ιουν 2009 Απόφαση
ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1224/22−6−09, τ. Β΄).
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. Φ.429.1/1/280116
(2)
Τροποποίηση της Φ.420/79/81978/Σ.300/21−12−05 απόφα−
ση ΥΕΘΑ “Άοπλη στρατιωτική υποχρέωση και εναλ−
λακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης” (ΦΕΚ
1854/29−12−05, τ. Β΄)».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 63 παράγραφος 1 του ν. 3421/05 «Στρατο−
λογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/13−
12−2005, τ. Α΄).
β. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
(ΦΕΚ 98/22−4−05, τ. Α΄).
γ. Το άρθρο 78 του ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/24−9−2010,
τ. Α’)
δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Ο τίτλος της απόφασης «Άοπλη στρατιωτική υπο−
χρέωση και εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών
συνείδησης» αντικαθίσταται ως εξής:
«Εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδη−
σης».
2. Στην υποπαράγραφο α της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 1 διαγράφεται η φράση «το είδος της υπηρεσίας
που επιλέγουν να εκπληρώσουν (άοπλη στρατιωτική
υποχρέωση ή εναλλακτική υπηρεσία)».
3. Στην υποπαράγραφο β της παραγράφου 1 του
άρθρου 1, μετά τη λέξη «όπλων» προστίθεται η φρά−
ση «μετά τον ενστερνισμό των πεποιθήσεων, που τους
εμποδίζουν στην εκπλήρωση ένοπλης στρατιωτικής
υποχρέωσης για λόγους συνείδησης.»
4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 τροποποιείται
η υποπαράγραφος α και προστίθεται υποπαράγραφος
γ ως εξής:
«α. Από τους στρατεύσιμους: Εφόσον πρόκειται για
πρωτόκλητους, από την ημερομηνία πρόσκλησής τους
για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, μέχρι την ημε−
ρομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη σ’ αυτές, ενώ
όσοι κλήθηκαν για κατάταξη και έτυχαν αναβολής, μετά
τη διακοπή ή λήξη της και μέχρι την ημερομηνία που
υποχρεούνται για κατάταξη.
γ. Από τους έφεδρους: Από την ημερομηνία πρόσκλη−
σής τους για εκπλήρωση εφεδρικής υποχρέωσης στις
Ένοπλες Δυνάμεις, μέχρι την ημερομηνία που υποχρε−
ούνται για κατάταξη σ’ αυτές.».
5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
1 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Εφόσον δεν υποβάλλονται δικαιολογητικά ή υπο−
βάλλονται εκπρόθεσμα, το αίτημα απορρίπτεται από
το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο».
6. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του
άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τη διαδικασία πρόσκλησης για κατάταξη
των εφέδρων, των οποίων το αίτημα απορρίφθηκε σύμ−
φωνα με τα παραπάνω και παρήλθε η ημερομηνία που
έπρεπε να καταταγούν για εκπλήρωση της εφεδρικής
στρατιωτικής τους υποχρέωσης, ισχύουν αναλογικά

τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 19 του άρθρου 30
της Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4 Ιαν 2006 Απόφ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ
34/18−1−06, τ. Β’).»
7. Από την παράγραφο 7 του άρθρου 2 διαγράφεται
η φράση «άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης ή».
8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 μετά τη λέξη «στρα−
τευσίμων» προστίθεται η φράση «ή από την υποχρέωση
κατάταξης για εκπλήρωση εφεδρικής υπο−χρέωσης, ανα−
λόγως αν πρόκειται για στρατεύσιμους ή έφεδρους».
9. Από το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρ−
θρου 3 διαγράφεται η φράση «άοπλης στρατιωτικής
υποχρέωσης ή».
10. Από την παράγραφο 2 του άρθρου 4 διαγράφεται
η φράση «καθώς και εκείνοι που εντάσσονται στους
υπόχρεους άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης».
11. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του
άρθρου 4, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τη διαδικασία πρόσκλησης για κατάταξη
των εφέδρων, των οποίων απορρίφθηκε το αίτημα και
παρήλθε η ημερομηνία που έπρεπε να καταταγούν για
εκπλήρωση εφεδρικής στρατιωτικής τους υποχρέωσης,
ισχύουν αναλογικά τα καθοριζόμενα στην παράγραφο
19 του άρθρου 30 της Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4 Ιαν 2006
Απόφ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 34/18−1−06, τ. Β’).»
12. Από τον τίτλο του άρθρου 5 διαγράφεται η φράση:
«άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης και».
13. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 καταργείται και
οι παράγραφοι 2, 3 και 4 αυτού αναριθμούνται σε 1, 2
και 3 αντίστοιχα.
14. Στην υποπαράγραφο α της αναριθμημένης πα−
ραγράφου 3 του άρθρου 5, η φράση «δέκα (10) μήνες»
αντικαθίσταται με τη φράση «επτά (7) μήνες».
15. Από την υποπαράγραφο γ της αναριθμημένης
παραγράφου 3 του άρθρου 5 η φράση «την παράγρα−
φο 3 του άρθρου 61» αντικαθίσταται με τη φράση «την
παράγραφο 2 του άρθρου 61».
16. Στο άρθρο 5 προστίθεται παράγραφος 4 ως
εξής:
«4. Η προσαύξηση της διάρκειας της εναλλακτικής
υπηρεσίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 64 παράγραφος
9 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ Α’ 302), επιβάλλεται με απόφαση
του Διευθυντή του Στρατολογικού Γραφείου, με βάση
επίσημα στοιχεία που περιέρχονται ή γνωστοποιούνται
σ’ αυτό από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές και κα−
τόπιν ακρόασης του αντιρρησία συνείδησης, σύμφωνα
με το άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45). Η απόφαση
προσαύξησης καταχωρίζεται στην στρατολογική μερί−
δα του αντιρρησία συνείδησης και κοινοποιείται στον
ενδιαφερόμενο και στο φορέα που έχει διατεθεί για την
ενημέρωση του Φύλλου Μεταβολών του.»
17. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 6 καταργούνται
και οι παράγραφοι 2, 4 και 5 αναριθμούνται σε 1, 2 και
3 αντίστοιχα.
18. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της αναριθμημέ−
νης παραγράφου 3 του άρθρου 6, μετά τη φράση «των
υποχρεώσεών τους», προστίθεται η φράση «, εντός ενός
μήνα από τη λήξη της αναβολής τους.»
19. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Έκπτωση
1. Η έκπτωση από το δικαίωμα εκπλήρωσης εναλλα−
κτικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τις
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σχετικές διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 64
του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ Α’ 302), επέρχεται με απόφαση
του διευθυντής του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφεί−
ου και από την ημερομηνία έκδοσής της. Η απόφαση
εκδίδεται με βάση επίσημα στοιχεία, που περιέρχονται
στο Στρατολογικό Γραφείο ή γνωστοποιούνται σ’ αυτό
από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές και κατόπιν
ακρόασης του αντιρρησία συνείδησης, σύμφωνα με το
άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45). Η απόφαση έκ−
πτωσης κοινοποιείται αμέσως στον ενδιαφερόμενο και
στο φορέα που έχει διατεθεί, για την κατά περίπτωση
παραπέρα διαδικασία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
2. Οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπου υπηρετούν οι
υπόχρεοι εναλλακτικής υπηρεσίας, γνωστοποιούν στα
αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία τις σχετικές μεταβολές
που επιφέρουν έκπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην παράγραφο 4 του άρθρου 64 του ν. 3421/2005
(ΦΕΚ Α’ 302).
3. Οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου εκπληρώνουν ενόπλως το υπόλοιπο των υπο−
χρεώσεών τους, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα από τις διατάξεις των παραγράφων 5 και
6 του άρθρου 64 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ Α’ 302). Οι παρα−
πάνω εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις αυτές ως εξής:
α. Εφόσον εκπληρώνουν την υποχρέωσή τους κατά
την ημερομηνία έκπτωσης, διαγράφονται από τον οικείο
φορέα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για
έκπτωση. Κατά τα λοιπά, ισχύουν και εφαρμόζονται ανά−
λογα τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου
4 της απόφασης αυτής.
β. Εφόσον δεν υπηρετούν στις τάξεις των Ενόπλων
Δυνάμεων κατά την ημερομηνία έκπτωσης, καλούνται
για κατάταξης σ’ αυτές, σύμφωνα με τις αντίστοιχες δι−
ατάξεις, που αφορούν στους λοιπούς στρατεύσιμους.
4. Τα Στρατολογικά Γραφεία, αμέσως μετά την
έκπτωση, ενημερώνουν σχετικά τους κατά περίπτω−
ση αρμόδιους φορείς των Ενόπλων Δυνάμεων, για τη
ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν στην εκπλήρωση
της ένοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης και κυρίως των
θεμάτων κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις, επιλογής,
κατανομής, απονομής βαθμού και ειδικότητας, εκπαί−
δευσης, τοποθέτησης ή μετάθεσης, χρόνου υπηρεσί−
ας και οριστικής απόλυσης, σύμφωνα με όσα ισχύουν
κάθε φορά για τους στρατεύσιμους και οπλίτες ένοπλης
στρατιωτικής υποχρέωσης.»
20. Από τον τίτλο του άρθρου 8 διαγράφεται η φράση
«άοπλη στρατιωτική υποχρέωση ή».
21 Από την παράγραφο 1 του άρθρου 8 διαγράφεται
η φράση «άοπλης στρατιωτικής υποχρέωσης ή».
Άρθρο 2
Τελικές διατάξεις
Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρ−
μογή της απόφασης αυτής εκδίδονται, εφόσον απαιτη−
θεί, από τη Διεύθυνση Στρατολογικού – Στρατιωτικών
Νομικών Συμβούλων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Άμυνας.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
Αριθμ. Φ.429.1/2/280117
(3)
Τροποποίηση της Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4.1.2006 απόφα−
ση ΥΦΕΘΑ «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θε−
μάτων» (ΦΕΚ 34/18−1−06, τ. Β΄), όπως ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 30 παράγραφος 1 του ν. 3421/05 «Στρα−
τολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/13−
12−2005, τ. Α΄).
β. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
(ΦΕΚ 98/22−4−05, τ. Α΄).
γ. Το άρθρο 77 παράγραφος 2 του ν. 3883/2010 (ΦΕΚ
167/24−9−2010, τ. Α΄).
δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
ε. Σχετική πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτε−
λείου Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Απαλλαγή από τη στράτευση
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται
η φράση «των περιπτώσεων β, γ, δ, ε, στ και ζ της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.3421/05» με τη φράση
«των περιπτώσεων β, γ, δ, ε και στ της παραγράφου 1
του άρθρου 13 του ν. 3421/05».
2. Στο άρθρο 4 προστίθενται παράγραφοι 4, 5, 6 και
7 ως εξής:
«4. Οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 1 της από−
φασης αυτής ισχύουν αναλογικά και για την εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ
Α’ 302).
5. Οι υπαχθέντες στις υποπαραγράφους γ, δ, ε, στ και
ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3421/05 είναι
δυνατόν να παραιτηθούν από το δικαίωμα απαλλαγής
με αίτησή τους, υποχρεούμενοι να εκπληρώσουν τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Εφόσον υποβάλλουν
δικαιολογητικά για την εκ νέου απαλλαγή τους, εξε−
τάζεται και πάλι η συνδρομή των απαιτούμενων προ−
ϋποθέσεων.
6. Για την υπαγωγή στην υποπαράγραφο ζ της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3421/05, οι ενδιαφερόμε−
νοι υποβάλλουν με αίτησή τους, οποτεδήποτε μετά την
αρχική πρόσκληση της κλάσης τους, βεβαίωση της Ιεράς
Μονής του Αγίου Όρους, στην οποία μονάζουν, επικυρω−
μένη από την Ιερά Επιστασία, από την οποία προκύπτει
η ιδιότητα του μοναχού ή δόκιμου μοναχού.
7. Τα Στρατολογικά Γραφεία, ανά διετία και κατά το
δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου, εξακριβώνουν, μέσω
των οικείων Μονών, αν εξακολουθούν να μονάζουν, όσοι
έχουν απαλλαγεί, οποτεδήποτε, ως μοναχοί ή δόκιμοι
μοναχοί.»
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Άρθρο 2
Αναβολή κατάταξης νοσηλευομένων

1. Οι υποπαράγραφοι α και γ της παραγράφου 1 του
άρθρου 5, αντικαθίστανται ως εξής:
«α. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα καθοριζόμε−
να, στην παράγραφο 6 του προαναφερόμενου άρθρου,
δικαιολογητικά από την ημερομηνία που υποχρεούνται
για κατάταξη μέχρι την ημερομηνία κατάταξης που
προκύπτει ως εκ της εξόδου τους από το νοσηλευτικό
ίδρυμα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις
της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου.
γ. Για όσους νοσηλευόμενους δεν είναι προσδιορι−
σμένη η ημερομηνία λήξης της νοσηλείας τους ή προ−
βλέπεται να διαρκέσει επί μακρό χρονικό διάστημα, τα
Στρατολογικά Γραφεία χορηγούν την αναβολή, σημει−
ώνουν σχετική παρατήρηση στη στρατολογική τους
μερίδα και ενημερώνουν τους νοσηλευόμενους για την
υποχρέωσή τους να καταθέσουν, αμέσως μόλις εξέλ−
θουν από το νοσοκομείο, σχετικό πιστοποιητικό, ώστε
να καταταγούν εμπρόθεσμα στις Ένοπλες Δυνάμεις.»
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 προστίθενται
υποπαράγραφοι δ, ε και στ ως εξής:
«δ. Σε περίπτωση που η νοσηλεία των παραπάνω
υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, οι νοσηλευόμενοι παρα−
πέμπονται αυτεπάγγελτα στην αρμόδια υγειονομική
επιτροπή για εξέταση της σωματικής τους ικανότητας
με τη διαδικασία του άρθρου 37 του ν. 3421/05 (ΦΕΚ Α’
302), οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται αναλογικά.
Προς τούτο τα ΣΓ αποστέλλουν σχετικό έγγραφο στις
αρμόδιες επιτροπές ή συμβούλια της παραγράφου 1
του άρθρου 37 του ν. 3421/05, προκειμένου ο ιατρός
που μετέχει ως μέλος να μεταβεί στον τόπο νοσηλείας
του ασθενή, να συντάξει τη σχετική έκθεση, βάσει της
οποίας θα συνταχθεί η γνωμάτευση της παραγράφου
4 του ιδίου άρθρου, στην οποία θα πιστοποιούνται τα
αναφερόμενα στις υποπαραγράφους α, β και δ της ίδιας
παραγράφου.
ε. Για την παραπομπή των προαναφερόμενων στην
αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, εφαρμόζεται αναλογικά
η παράγραφος 6 του άρθρου 37 του ν. 3421/05.
στ. Σε περίπτωση που οι παραπεμπόμενοι κρίνονται
ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι1) μέχρι και τέταρτης (Ι4),
παραμένει ισχυρή η αναβολή τους ως νοσηλευόμενοι
και επαναλαμβάνεται η διαδικασία της υποπαραγράφου
δ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μετά την
παρέλευση έξι (6) μηνών από την έκδοση της γνωμάτευ−
σης. Εάν η επιτροπή αποφανθεί ότι δικαιούται αναβολής
κατάταξης για λόγους υγείας, χορηγείται η αναβολή, η
οποία αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της γνω−
μάτευσης. Εφόσον κριθεί ακατάλληλος για στράτευση
(Ι5), χορηγείται η καθοριζόμενη, από το άρθρο 13 του
ν. 3421/05, απαλλαγή από τη στράτευση.»
Άρθρο 3
Λοιπές διατάξεις
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 καταργείται.
2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 30 προστίθεται
υποπαράγραφος στ ως εξής:
«στ. Όσοι έφεδροι αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες
συνείδησης.»
3. Η φράση «Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας» καθώς και η φράση «Στρα−
τολογικό Σώμα», που αναγράφεται σε διατάξεις οιασ−

δήποτε υπουργικής απόφασης, αντικαθίστανται από
τις φράσεις «Διεύθυνση Στρατολογικού – Στρατιωτικών
Νομικών Συμβούλων (ΔΣΣΝΣ) του Γενικού Επιτελείου
Εθνικής Άμυνας» και «Σώμα Στρατολογικό – Στρατιωτι−
κών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΝΣ)», αντίστοιχα.
Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις
Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρ−
μογή της απόφασης αυτής εκδίδονται, εφόσον απαιτη−
θεί, από τη Διεύθυνση Στρατολογικού – Στρατιωτικών
Νομικών Συμβούλων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Άμυνας.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
Αριθμ. Φ.429.1/3/280118
(4)
Τροποποίηση της Φ.429.1/10/150128/Σ.21/10.1.2006 απόφα−
σης ΥΦΕΘΑ “Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων ατό−
μων ειδικών κατηγοριών” (ΦΕΚ 61/24−1−06, τ. Β’)».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τα άρθρα 55 παράγραφος 4 και 57 παράγραφος
7 του ν. 3421/05 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 302/13−12−2005, τ. Α΄).
β. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
(ΦΕΚ 98/22−4−05, τ. Α΄).
γ. Το άρθρο 77 παράγραφος 11 του ν. 3883/2010 (ΦΕΚ
167/24−9−2010, τ. Α΄).
δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
ε. Σχετική πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτε−
λείου Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Ο τίτλος του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ειδικών κατη−
γοριών ομογενών».
2. Η υποπαράγραφος α της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Την ιδιότητα του ομογενή, η οποία αποδεικνύεται
από αποφάσεις ή διαπιστωτικές πράξεις των αρμοδίων
φορέων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με τις οποίες απονέ−
μεται η ελληνική ιθαγένεια ή διαπιστώνεται η κτήση της
ή γίνεται η εγγραφή τους σε μητρώο αρρένων, αλλά και
από βεβαιώσεις των ως άνω φορέων ή άλλων αρμόδιων
δημόσιων υπηρεσιών, από τις οποίες προκύπτει ρητά η
κτήση της ιδιότητας αυτής».
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3. Η φράση της υποπαραγράφου β της παραγράφου
1 του άρθρου 1 «τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την
Τουρκία» αντικαθίσταται με τη φράση «άρθρου 55 πα−
ράγραφος 1 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ Α’ 302)».
Άρθρο 2
Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίμων
ανυποτάκτων και οπλιτών, που έχουν συμπληρώσει το
τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους
1. Στις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ
Α’ 302) υπάγονται, εφόσον επιθυμούν, όσοι έχουν συ−
μπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλι−
κίας τους και έχουν εκπληρώσει χρόνο πραγματικής
στρατιωτικής υπηρεσίας τουλάχιστον σαράντα πέντε
(45) ημερών, ανεξάρτητα αν υπηρετούν ή τελούν εκτός
Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Οι παραπάνω μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοι−
πο της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης,
ως εξής:
α. Όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, οποτεδή−
ποτε μετά τη συμπλήρωση ενός (1) μήνα πραγματικής
στρατιωτικής υπηρεσίας.
β. Όσοι διατελούν νόμιμα εκτός Ενόπλων Δυνάμεων
και έχουν εκπληρώσει χρόνο πραγματικής στρατιωτικής
υπηρεσίας σαράντα πέντε (45) ημερών, οποτεδήποτε
μετά τη λήξη ή διακοπή της νόμιμης παραμονής τους
εκτός Ενόπλων Δυνάμεων.
γ. Όσοι διατελούν σε ανυποταξία ή λιποταξία, μετά τη
διακοπή της ανυποταξίας ή λιποταξίας τους, αντίστοιχα,
εφόσον έχουν συμπληρώσει ένα (1) μήνα πραγματικής
στρατιωτικής υπηρεσίας.
3. Η υπαγωγή των ενδιαφερομένων στις σχετικές διατά−
ξεις γίνεται κατόπιν αιτήσεώς τους. Όσοι υπηρετούν στις
Ένοπλες Δυνάμεις υποβάλλουν και πρόσφατο Αντίγραφο
Φύλλου Μητρώου τους, που εκδίδει η μονάδα τους. Εφό−
σον οι αιτούντες έχουν λόγους μεταφοράς στους υπόχρε−
ους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης,
υποβάλλουν τα προβλεπόμενα για τη μεταφορά τους
δικαιολογητικά ταυτόχρονα με την αίτηση εξαγοράς. Για
την εξαγορά της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης
ισχύουν τα καθοριζόμενα στη Φ.420/82/81981/ Σ.303/22−
12−05 ΚΥΑ Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομίας και
Οικονομικών (ΦΕΚ 1854/29−12−05, τ. Β΄).
4. Όσοι από τους προαναφερόμενους εξαγοράσουν
εφάπαξ το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρε−
ώσεων ή, σε περίπτωση τμηματικής καταβολής, κατα−
βάλλουν την πρώτη δόση για την εξαγορά του υπολοί−
που αυτών και εξαγοράσουν και τις τυχόν πρόσθετες
στρατιωτικές υποχρεώσεις που τους είχαν επιβληθεί,
απολύονται οριστικά από τις Ένοπλες Δυνάμεις, αφού
συμπληρώσουν το χρόνο που καθορίζεται στην παρά−
γραφο 1 του παρόντος άρθρου. Αυτοί, μετά την απόλυ−
σή τους, εγγράφονται στην εφεδρεία του κλάδου των
Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο υπηρέτησαν.
5. Το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο ενεργεί για
την τακτοποίηση όσων τελούν σε ανυποταξία, όπως
καθορίζεται στις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5
του άρθρου 57 του ν. 3421/05 (ΦΕΚ Α΄ 302), αμέσως
μετά την κατάταξή τους, για όσους δεν έχουν συμπλη−
ρώσει το χρόνο, που καθορίζεται στην παράγραφο 1
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του παρόντος άρθρου ή την ημερομηνία εξαγοράς για
όσους έχουν συμπληρώσει τον ως άνω χρόνο και δεν
απαιτείται η κατάταξή τους.
6. Όσοι συμπλήρωσαν το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος
της ηλικίας τους και διατελούν εκτός Ενόπλων Δυνάμεων,
πλην όμως δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο πραγματικής
στρατιωτικής υπηρεσίας που απαιτείται για την άσκηση
του δικαιώματος εξαγοράς της στρατεύσιμης στρατιωτι−
κής τους υποχρέωσης, μπορούν να ζητήσουν την κατάταξή
τους στις Ένοπλες Δυνάμεις εκτός ΕΣΣΟ.
7. Προς τούτο καταθέτουν στο Στρατολογικό τους
Γραφείο αίτηση, στην οποία δηλώνουν την ημερομη−
νία που επιθυμούν να καταταγούν. Η ημερομηνία αυτή
πρέπει να προσδιορίζεται μετά την παρέλευση του−
λάχιστον πέντε (5) ημερών από την κατάθεση της αί−
τησης. Τα Στρατολογικά Γραφεία, σε συνεργασία με
τα Γενικά Επιτελεία των οικείων κλάδων των Ενόπλων
Δυνάμεων, χορηγούν σημείωμα κατάταξης στους ενδι−
αφερόμενους και στέλνουν τα ατομικά τους έγγραφα,
αν έχουν προϋπηρεσία ή Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου
τους, αν απαιτείται, στη μονάδα κατάταξης, την οποία
και ενημερώνουν εγγράφως με την ημερομηνία που
υποχρεούνται να καταταγούν. Στην προβλεπόμενη, από
την παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ
Α’ 302) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κλή−
ση για κατάταξη καθορίζονται οι μονάδες, στις οποίες
κατατάσσονται οι παραπάνω.
8. Για όσους διατελούν εκτός Ενόπλων Δυνάμεων
λόγω αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, οι παρά−
γραφοι 6 και 7 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται μετά
τη λήξη της αναβολής τους.»
Άρθρο 3
Τελικές διατάξεις
Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρ−
μογή της απόφασης αυτής εκδίδονται, εφόσον απαιτη−
θεί, από τη Διεύθυνση Στρατολογικού – Στρατιωτικών
Νομικών Συμβούλων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Άμυνας.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
Αριθμ. Υ4α/29167
Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού
Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ».

(5)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 του Ν. 2889/01 «Βελτίωση και εκσυγ−
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χρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄).
β) Του άρθρου 7 του Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγεί−
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 81/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
γ) Του Κεφαλαίου Β΄, τρίτο άρθρο, παρ. 9 και 20 του
Ν. 3527/07 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 25/Α’).
δ) Του Π.Δ/τος 87/86 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νο−
σοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α’).
ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98)
και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής θα προκληθεί ελάχιστη δαπάνη
ύψους 1.600 ευρώ περίπου που θα καλυφθεί από τον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλλη−
λεγγύης (Ειδ. Φ 15−210 ΚΑΕ 0200).
2. Την αριθ. 383/18−1−2010 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και
Γεωργίου Ντόλιου» (ΦΕΚ Β’ 29 και ΦΕΚ Β΄ 60).
3. Την αριθ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη» (ΦΕΚ Β’ 2408).
4. Την υπ’ αριθμ. 3971/3533/5−3−2010 απόφαση του Δι−
οικητή της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.
5. Την υπ’ αριθ. 2/16−7−2010 (θέμα 12°) απόφαση του
ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ., αποφασίζουμε:
Η υπ’ αριθμ. Α3β/οικ. 14149 (ΦΕΚ 635/Β/86) Υπουργική
Απόφαση «Αναμόρφωση του Οργανισμού του ΒΟΣΤΑ−
ΝΕΙΟΥ ΙΕΡΟΥ Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης», όπως
συμπληρώθηκε με τις αριθ. Α3β/οικ.11006 (ΦΕΚ 605/Β/88),
Α3β/οικ.3666 (ΦΕΚ 229/Β/91), Υ4α/8647 (ΦΕΚ 1051/Β/95),
Υ4α/9527/95 (ΦΕΚ 18/Β/96), Υ4α/2694/97 (ΦΕΚ 497/Β/97),
Υ4α/3697/2003 (ΦΕΚ 1494 Β’), Υ4α/70150 (ΦΕΚ 1365/Β/02),
Υ4α/οικ. 126442 (ΦΕΚ 2019 Β΄) και Υ4α/59144/07 (ΦΕΚ
352/Β/09) Αποφάσεις, καθώς και τα ΦΕΚ 121/τ.Ν.Π.Δ.Δ./
17−5−2000 και 139/τ. Ν.Π.Δ.Δ./2−6−2000, τροποποιείται και
συμπληρώνεται όπως παρακάτω:
Άρθρο 1
Στο άρθρο 11 «Στελέχωση Ιατρικής Υπηρεσίας» στην
κατηγορία TE στον κλάδο TE Φυσικοθεραπείας συνι−
στάται μία (1) θέση και στην κατηγορία ΔΕ στον κλάδο
ΔΕ Βοηθών Φυσικοθεραπείας καταργείται μία (1) κενή
θέση και οι συγκεκριμένοι κλάδοι διαμορφώνονται ως
ακολούθως:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE
Κλάδος TE Φυσικοθεραπείας
Πέντε (5) θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Φυσικοθεραπείας
Μία (1) θέση
Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει
ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιανουαρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 76787/1883
Μεταστέγαση Ωδείου Αλένας Ρεντζέγιοβα.

(6)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. το Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/
Α/7.10.2009)
β. του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώ−
ντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μου−
σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α/1976) και του από 11.11.1957
Β.Δ/τος «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού
του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/Α/1957).
γ. του άρθρου 1 του Β.Δ/τος 185/1969 (ΦΕΚ 52/Α/1969),
του άρθρου 37 του Β.Δ/τος 40/1972 (ΦΕΚ 13/Α1972)
και του άρθρου 30 του Π.Δ/τος 191/2003 «Οργανισμός
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α/2003).
δ. του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ
98/Α/2005).
ε. του Β.Δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μου−
σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966) και του άρθρου 10 του
Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοι−
μασίας και άλλες διατάξεις».
στ. την αριθ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 Υπουργική
απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέ−
γαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β/2004).
2. Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟ−
ΠΥΝΣ/89348/19.9.2008 «Μεταβίβαση δικαιώματος υπο−
γραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα,
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και
Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Πολιτισμού» (ΦΕΚ 2032/Β/2.10.2008).
3. Την αριθμ. 35802/30.8.1988 απόφαση του ΥΠΠΟ
(ΦΕΚ 672/Β/13.9.1988), όπως τροποποιήθηκε με τις αρ.
41941/31.8.1993 (ΦΕΚ 698/Β/9.9.1993) και 6890/20.11.1997
(ΦΕΚ 1098/Β/12.12.1997) όμοιες πράξεις, με την οποία χο−
ρηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Ωδείου
Αλένας Ρεντζέγιοβα.
4. Το από 24.3.2010 έγγραφο από το ανωτέρω Ωδείο,
με τα συνημμένα δικαιολογητικά
5. Το σχετικό πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής Ελέγ−
χου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων Μου−
σικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που αναφέρεται στο
κτίριο επί των οδών Γ. Πάρδαλη και Ρήγα Φεραίου στον
Άγιο Μηνά Ηρακλείου Κρήτης, αποφασίζουμε:
1. Χορηγούμε στην Αλένα Ρεντζέγιοβα άδεια μεταστέ−
γασης του Ωδείου Αλένας Ρεντζέγιοβα, από την οδό
Αποκορώνου 11, στον 1° όροφο του κτιρίου που βρίσκεται

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
επί των οδών Γ. Πάρδαλη και Ρήγα Φεραίου στον Άγιο
Μηνά Ηρακλείου Κρήτης.
2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2010
Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μουσικής
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ
F
Αριθμ. οικ. 793/180
(7)
Κατάταξη μονίμων υπαλλήλων των Κρατικών Περιφε−
ρειών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας στην Αποκε−
ντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 6 και 280 περ VI. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ. Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Του ν 3528/2007 [ΦΕΚ 26/ΤΑ/9.2.2007]« Κύρωση του
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ, που αφορούν στην
υπηρεσιακή κατάσταση των μονίμων δημοσίων υπαλ−
λήλων».
3. Του ΠΔ 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων δι−
ορισμού σε θέσεις φορέων δημοσίου φορέα, ό πως
τροποποιήθηκε και ισχύει».
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4. Των άρθρων 1, 7−16, 20−21 κ 26 του Π.Δ. 141/2010
(ΦΕΚ234/ΤΑ/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας».
5. Του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ Α’219/23−12−2010) «Ενίσχυση
και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες
διατάξεις».
6. Τις αριθμ 71743/14.12.2010 κ 73951/27.12.2010 εγκυκλί−
ους του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρωμένης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
7. Το γεγονός ότι οι κάτωθι αναφερόμενοι στο αποφα−
σιστικό μέρος της παρούσης, υπάλληλοι δεν μετατάχθη−
καν στην αιρετή Περιφέρεια του άρθρου 3 παρ 3 εδ γ
του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
256 παρ 1 και 2α του ανωτέρω Νόμου, αποφασίζουμε:
Κατατάσσουμε τους κάτωθι μόνιμους υπαλλήλους των
Κρατικών Περιφερειών Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας:
1. Ράπτης Φώτιος του Χρήστου του κλάδου ΠΕ Διοι−
κητικού−Οικονομικού, με Α’ βαθμό.
2. Κωνσταντής Κων/νος του Αντωνίου, του κλάδου ΠΕ
Μηχανικών (Χημικών Μηχανικών) με Α’ βαθμό και
3. Ζήκος Δημήτριος του Νικολάου, του κλάδου ΠΕ
Γεωτεχνικών (Δασολόγος), με Α’ βαθμό.
σε κενές οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις αντί−
στοιχης κατηγορίας και κλάδου της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας με το βαθμό
και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν.
Η απόφαση αυτή η οποία ισχύει από την 1.1.2011 να
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 12 Ιανουαρίου 2011
Η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ

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

õêöîúêöêîçïç éöçúêîç õðì÷ì÷ ú.ê.ï.
íê÷÷çðôòîïì - èĄĔ. ãĎĆĄē 227
õêîöçîç÷ - êĖĒĖĂćđĖ 63
õçøöç - ïđĒĂďċđĖ 327
îçòòîòç - ČđČčĊĕāĒČđ

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215

ïôñôøìòì - ĊđčĒĄĕĂĄē 1
ðçöî÷ç - ČđČčĊĕāĒČđ
ìöçïðêîô - õĈćČÿćđē 2
ñùøîðìòì - õĎ. ïĚďĔĕĄďĕČďđĖĝĎĈĚē 1

25310 22858
2410 597449
2810 300781
22510 46654

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîô÷ 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. και Γ.Ε.Μ.Η.

−

−

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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

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.

Ο.Π.Κ.

−

10 €

• 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 επι−
στρέφονται.
• 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 τριτοβάθμιες επαγ−
γελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογί−
ζεται πριν την έκπτωση.
• 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.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρίζονται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02001110702110008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

