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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  2/35388/0025 (1)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Ι.Β) για την κά−
λυψη δανείου του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Α.Ε 
(ΟΣΚ) ποσού 80.000.000,00 ευρώ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α΄/12.7.1995).
2. Τις διατάξεις του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α΄/27.12.2005).

3. Την υπ’ αριθμ. 26679/ΕΓΔΕΚΟ1067/11.6.2008, κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, 
Ανάπτυξης Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, 
Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

4. Το υπ’ αριθμ. 41817/ΣΓ1/6.5.2008, έγγραφο του Υπ. 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Το απόσπασμα της 402ης συνεδρίασης της 26.2.2008 
του Δ.Σ. του Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

6. Το υπ’ αριθμ. ΕΓ 40−00/8233/2.4.2008 έγγραφο του 
Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

7. Το από 18.6.2008 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Τράπε−
ζας Επενδύσεων.

8. Το π.δ. 81/20.3.2002 (ΦΕΚ 57/Α΄/21.3.2002) «Συγχώνευ−
ση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

9. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β΄/ 
3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών», αποφασίζουμε:

Παρέχουμε την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου 
στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) για την 
μεταξύ αυτής και του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων 
Α.Ε. (Ο.Σ.Κ.) σύναψη δανείου ποσού ογδόντα εκατομμυ−
ρίων (80.000.000,00) ευρώ, με σκοπό τη χρηματοδότηση 
επενδυτικού προγράμματος που αφορά έργα σχολικής 
στέγης (ποιοτική αναβάθμιση, εξάλειψη διπλοβάρδιας) 
στο σύνολο της Επικράτειας.

Με την εγγύηση αυτή, το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβά−
νει να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του ΟΣΚ που απορ−
ρέουν από τη σύμβαση του δανείου που θα υπογραφεί 
μεταξύ αυτού και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ−
σεων (ΕΙΒ), σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης 
ληξιπρόθεσμης δόσης ή τόκων εκ μέρους του ΟΣΚ.

Η ΕΙΒ παρακαλείται να μας στείλει θεωρημένο αντί−
γραφο της σχετικής δανειακής σύμβασης.

Καθορίζουμε προμήθεια υπέρ του Δημοσίου 0,5 % για 
την παρεχόμενη εγγύησή του, η οποία θα υπολογίζε−
ται και θα αποδίδεται σε αυτό από τον ΟΣΚ σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 2009593/1391/7.2.1996 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών.

Από τις διατάξεις της παρούσας θα προκληθεί δαπάνη 
εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε περίπτωση 
κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, το ύψος της 
οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Ιουνίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

    F 
 Αριθμ. Φ. 167/81184 (2)

Σύσταση Θέσεων Στρατιωτικού Προσωπικού 
στο Εξωτερικό.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
α. Τις διατάξεις του ν. 2292/1995, άρθρο 5, παρ. 19 ΦΕΚ 

35/15.2.1995 τ.Α΄ «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων 
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις».

β. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα, ο 
οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).

γ. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 57).

δ. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ 252/28.9.2007 απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948 τ.Β΄/3.10.2007).

ε. Την υπ’ αριθμ. 13 γνωμάτευση της 12ης/31.3.2008 Συ−
νεδρίασης Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων.

στ. Φ. 167/3/96027/12.2.1992/ΥΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ (ΦΕΚ 127/ 
27.2.1992 τ.Β΄).

ζ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Διαπιστεύεται παράλληλα στην Καμπούλ (Αφγανι−
στάν), ο Ακόλουθος Άμυνας (ΑΚΑΜ) της Ελλάδας στην 
Τεχεράνη (Ιράν). (Φ. 167/3/96027/12.2.1992/ΥΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ 
(ΦΕΚ 127/27.2.1992 τ.Β΄).

Άρθρο 2

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται επιπλέον οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 3

Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Ιουνίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ − ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

    Αριθμ. Φ. 167/81183 (3)
Σύσταση Θέσεων Στρατιωτικού Προσωπικού 

στο Εξωτερικό.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

    Έχοντας υπόψη: 
α. Τις διατάξεις του ν. 2292/1995, άρθρο 5, παρ. 19 ΦΕΚ 

35/15.2.1995 τ.Α΄ «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων 
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις».

β. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα, ο 
οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).

γ. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 57).

δ. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ 252/28.9.2007 απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948 τ.Β΄/3.10.2007).

ε. Την υπ’ αριθμ. 12 γνωμάτευση της 4ης/19.2.2008 Συνε−
δρίασης Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων.

στ. Φ. 167/190688/Σ. 1742/4.6.1998/ΥΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ (ΦΕΚ 
574/9.6.1998 τ.Β΄).

ζ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Διαπιστεύεται παράλληλα στην Καμπορόνε (Μπο−
τσουάνα), ο Ακόλουθος Άμυνας (ΑΚΑΜ) της Ελλάδας 
στην Πραιτόρια (Ν. Αφρική).

Άρθρο 2

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται επιπλέον οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 3

Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Ιουνίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ − ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

 F 
    Αριθμ. Φ. 167/81182 (4)

Σύσταση Θέσεων Στρατιωτικού Προσωπικού 
στο Εξωτερικό.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

    Έχοντας υπόψη: 
α. Τις διατάξεις του ν. 2292/1995, άρθρο 5, παρ. 19 ΦΕΚ 

35/15.2.1995 τ.Α΄ «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου 
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Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων 
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις».

β. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα, ο 
οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).

γ. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 57).

δ. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ 252/28.9.2007 απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948 τ.Β΄/ 
3.10.2007).

ε. Την υπ’ αριθμ. 3 γνωμάτευση της 28ης/11.12.2007 Συ−
νεδρίασης Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων.

στ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Διαπιστεύεται ο Ακόλουθος Άμυνας (ΑΚΑΜ) της Ελ−
λάδας στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία) και στη Λιουμπλι−
άνα (Σλοβενία), ακυρουμένης ταυτόχρονα της παράλ−
ληλης διαπίστευσης του Ακόλουθου Άμυνας (ΑΚΑΜ) 
της Ελλάδας στο Ζάγκρεμπ στην εν λόγω Χώρα, που 
επήλθε με την υπ’ αριθμ. Φ. 167/83308/26.7.2007/ΥΠΕΘΑ/ 
ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΥΠ (ΦΕΚ 1484/16.8.2007 τ.Β΄) κοινή υπουργική 
απόφαση.

Άρθρο 2

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται επιπλέον οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 3

Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Ιουνίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ − ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

 F 
    Αριθμ. Φ. 456/79054 (5)
Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την έγκριση 

σημαιών, καθώς και για την έγκριση των στολών του 
προσωπικού εταιριών, ιδιωτικών επιχειρήσεων πα−
ροχής υπηρεσιών ασφαλείας, οργανώσεων, οργανι−
σμών, συλλόγων, ιδιωτικών σχολείων κ.λπ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του α.ν. 1342/1938 «Περί 

Κρατικών σημαιών και στολών των ενόπλων δυνάμεων 
και των ιδιωτικών οργανώσεων» (ΦΕΚ Α΄ 290).

β. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 5 και 4 παρ. 1 
στοιχ. γ του ν. 2518/1997 «Προϋποθέσεις λειτουργίας 
ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. 
Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 164).

γ. Σχετικές εισηγήσεις του ΓΕΕΘΑ/Β΄ΚΛ./ΔΙΔΥΠ&ΟΡΓ., 
του ΓΕΣ/1οΕΓ, του ΓΕΝ/Β3, του ΓΕΑ/Β3 και του Αρχη−
γείου Ελληνικής Αστυνομίας/Διεύθυνση Οργάνωσης/ 
Τμ. 1ο.

δ. Το π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ 
Α΄ 231).

ε. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το πρώτο Άρθρο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 
Α΄ 98).

στ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Συγκροτούμε Επιτροπή, η οποία θα εκδίδει γνωμο−
δοτήσεις για την έγκριση σημαιών, καθώς και για την 
έγκριση των στολών του προσωπικού εταιριών, ιδιωτι−
κών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, ορ−
γανώσεων, οργανισμών, συλλόγων, ιδιωτικών σχολείων 
κ.λπ., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του 
Αναγκ. ν. 1342/1938 και των άρθρων 2 παραγρ. 5 και 4 
παραγρ. 1 στοιχ. γ΄ του ν. 2518/1997.

2. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από: 
α. Τον εκάστοτε Υποδιοικητή 700 ΣΕ.
β. Τον εκάστοτε Τμηματάρχη του ΓΕΝ/Β3/Ι.
γ. Τον εκάστοτε Τμηματάρχη του ΓΕΑ/Β3/3.
δ. Τον εκάστοτε Τμηματάρχη του 1ου τμήματος Οργά−

νωση της Διεύθυνσης Οργάνωσης − Νομοθεσίας/Αρχη−
γείου Ελληνικής Αστυνομίας.

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, οι παραπάνω 
αναπληρώνονται από τους νόμιμους αντικαταστάτες 
τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουρ−
γία των υπηρεσιών από τις οποίες προέρχονται.

4. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι κάθε φορά ο ανώ−
τερος κατά βαθμό αξιωματικός ή, μεταξύ ομοιοβάθμων, 
ο αρχαιότερος.

5. Χρέη γραμματέως εκτελεί επιτελής αξιωματικός ή 
διοικητικός υπάλληλος του 1ου τμήματος Οργάνωση της 
Διεύθυνσης Οργάνωσης − Νομοθεσίας του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος ορίζεται με τον αντι−
καταστάτη του, με διαταγή του ΑΕΑ/Διεύθυνση Οργά−
νωσης − Νομοθεσίας.

Άρθρο 2ω

1. Η επιτροπή θα συνεδριάζει όποτε αυτό είναι ανα−
γκαίο, με μέριμνα του Προέδρου αυτής, σε αίθουσα 
του ΓΕΕΘΑ ή του ΑΕΑ, ανάλογα με την ιδιότητα του 
αξιωματικού που ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου 
κάθε φορά.

2. Με μέριμνα ΔΙΔΥΠ και ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ του ΓΕΕΘΑ συ−
ντάσσεται διαταγή που καθορίζει ονομαστικά τα μέλη 
της επιτροπής όπως έχουν καθοριστεί από τη διαδικα−
σία του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσης, αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Μαΐου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΠΡΟΚ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓ. – ΒΑΣ. Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

    F 

 Αριθμ. Φ.424/19/155201/Σ.1091 (6)
Ανακατάταξη οπλιτών και επανακατάταξη εφέδρων 

για βραχεία περίοδο.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
α. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του 

ν. 1911/1990 «Εισαγωγή γυναικών στις Ανώτατες Στρα−
τιωτικές Σχολές, ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 166 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν 
με την παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3648/2008 «Ρυθ−
μίσεις θεμάτων αναπήρου πολέμου, προσωπικού του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
38 Α΄). 

β. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του πδ 63/2005 (ΦΕΚ 
98/22.4.2005, τ.Α΄). 

γ. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 249139/20.9.2007 κοι−
νής απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 
1929/24.9.2007, τ. Β΄).

δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

ε. Σχετική πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α., αποφα−
σίζουμε: 

Άρθρο 1
Προσόντα – Προϋποθέσεις Ανακατάταξης 
ή Επανακατάταξης και Παράτασής τους 

1. Οι οπλίτες και οι έφεδροι, που επιθυμούν ανακατά−
ταξη ή επανακατάταξη αντίστοιχα, βραχείας διάρκειας 
ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών πραγματικής στρατιωτικής 
υπηρεσίας, πρέπει να συμπληρώνουν αθροιστικά, τόσο 
κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών, 
όσο και κατά την ημερομηνία ανακατάταξης ή επανα−
κατάταξης, τα παρακάτω προσόντα: 

α. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. 
β. Να μην έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) 

της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρα−
τολογικής νομοθεσίας. Κατ’ εξαίρεση, η συνδρομή του 
προσόντος αυτού ελέγχεται μόνο κατά την ημερομηνία 
κατάθεσης των δικαιολογητικών για ένταξη των υπο−
ψηφίων, αρχικά, στο θεσμό των ΟΒΑ. 

γ. Να έχουν σωματική ικανότητα κατηγορίας πρώ−
της (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που 
ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας 
των στρατευσίμων. 

δ. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ενός μέτρου και 
εξήντα εκατοστών (1,60 μ.).

ε. Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και 
σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση 

(κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή 
βεβαίω ση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δω−
ροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή 
καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθή−
κοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτι−
κών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών 
παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατι−
ωτικού Ποινικού Κώδικα. Επίσης να μην έχουν παρα−
πεμφθεί αμετάκλητα σε ποινική κλήση ή βούλευμα, για 
κακούργημα ή για τα ανωτέρω αδικήματα.

στ. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους μήνυση ή κατη−
γορία για ανυποταξία ή λιποταξία.

ζ. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώ−
ματα.

η. Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού 
τους, ούτε έχει κινηθεί εναντίον τους η σχετική διαδι−
κασία. 

θ. Οι οπλίτες, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρα−
τιωτική τους υποχρέωση, να έχουν αιτιολογημένη πρό−
ταση καταλληλότητας του Διοικητή της Μονάδας. 

ι. Οι έφεδροι να μην έχουν τιμωρηθεί με φυλάκιση άνω 
των είκοσι (20) ημερών, εφάπαξ ή αθροιστικά. 

ια. Να έχουν ειδικότητα που προβλέπεται για οπλίτες, 
που υπηρετούν σε Μονάδες Εκστρατείας, για το ΣΞ 
και την ΠΑ και τις παρακάτω είκοσι μία (21) ειδικότη−
τες για το ΠΝ: Αρμενιστής, Σηματωρός, Τηλεγραφητής, 
Ραδιοεντοπιστής, Μηχανικός, Διαχειριστής, Νοσοκόμος, 
Διαχειριστής Υλικών, Εσχαρέας, Θαλαμηπόλος, Τεχνίτης 
Πυροβόλων, Ηλεκτρονικός Συνεννοήσεως, Ηλεκτρονι−
κός Αυτόματων Συστημάτων, Ηλεκτρονικός Ανθυπο−
βρυχιακών Συσκευών, Ηλεκτρονικός Ραδιοεντοπιστής, 
Ηλεκτρονικός Διευθύνσεως Βολής, Ηλεκτρολόγος / 
Ηλεκτροτεχνίτης, Εφαρμοστής / ΜΕΚ, Ψυκτικός, Ιατρός, 
Οδοντίατρος. 

ιβ. Να μην έχουν απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία, όσοι 
υπηρετούσαν ως μόνιμοι ή εθελοντές οπλίτες ή εθελο−
ντές πενταετούς υποχρέωσης (ΕΠΥ) ή επαγγελματίες 
οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) ή οπλίτες βραχείας ανακατάταξης. 

2. Οι αρχικά ανακατατασσόμενοι οπλίτες και οι αρχικά 
επανακατατασσόμενοι έφεδροι δύνανται να ζητήσουν 
την παράταση της ανακατάταξης ή επανακατάταξής 
τους αντίστοιχα, μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) ετών 
πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, εφόσον δεν 
έχουν απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία. Τα προσόντα 
που αναφέρονται στις υποπαραγράφους α, ε, στ, ζ, η 
και θ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πρέπει 
να υφίστανται και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης 
παράτασης της ανακατάταξης ή επανακατάταξης. 

Άρθρο 2
Δικαιολογητικά − Προθεσμία Υποβολής

1. Για την ανακατάταξη ή επανακατάταξη και την πα−
ράτασή τους, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα παρα−
κάτω δικαιολογητικά: 

α. Αίτηση − υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώ−
νουν: 

(1) Το χρονικό διάστημα, σε έτη, που επιθυμούν να 
διαρκέσει η ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους ή η 
παράτασή τους, καθώς και τις περιοχές, σε Μονάδες 
των οποίων επιθυμούν να υπηρετήσουν, χωρίς αυτές να 
αποτελούν δέσμευση για την τοποθέτησή τους. 
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(2) Ότι δεν έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε ποινική 
κλήση ή βούλευμα την τελευταία πενταετία, δεν έχει 
ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη από εισαγγελική 
αρχή για τις αξιόποινες πράξεις, που αναγράφονται 
στις παραγράφους ε και στ του άρθρου 1 της παρούσας 
και δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα. 
Επίσης, με την ίδια αίτηση – δήλωση, εξουσιοδοτούν την 
Διεύθυνση Στρατολογικού του αρμόδιου Γενικού Επι−
τελείου για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντίγραφου 
ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, εφόσον δεν κατατί−
θεται από τους ίδιους. 

β. Επικυρωμένο αντίγραφο του στρατιωτικού ή αστυ−
νομικού δελτίου ταυτότητάς τους, μόνο για τους αρ−
χικά ανακατατασσόμενους ή επανακατατασσόμενους, 
αντίστοιχα.

2. Για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις, επι−
πλέον απαιτείται: 

α. Βεβαίωση της Μονάδας, από την οποία να προκύ−
πτει ότι δεν έχει κινηθεί διαδικασία έκπτωσης ή υπο−
βιβασμού τους.

β. Αιτιολογημένη πρόταση καταλληλότητας του Διοι−
κητή της Μονάδας.

3. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται, ως ακολούθως:
α. Από τους οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, 

κατά το τελευταίο τρίμηνο και τουλάχιστον τριάντα 
(30) ημέρες, πριν από την εκπλήρωση των στρατιωτικών 
τους υποχρεώσεων.

β. Από τους εφέδρους, στα Στρατολογικά Γραφεία 
(ΣΓ), στα οποία υπάγονται ή σε αυτά του τόπου δια−
μονής τους, οποτεδήποτε μετά την οριστική απόλυσή 
τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Κατ’ εξαίρεση, είναι 
δυνατόν, με διαταγή του οικείου Γενικού Επιτελείου να 
καθορίζονται κατά περίπτωση το χρονικό διάστημα ή τα 
χρονικά διαστήματα εντός των οποίων θα υποβάλλονται 
τα δικαιολογητικά των εφέδρων.

γ. Από όσους επιθυμούν παράταση της ανακατάταξης 
ή επανακατάταξής τους, υποβάλλονται στη μονάδα που 
υπηρετούν τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την συμπλήρω−
ση της, κατά περίπτωση, αναληφθείσας υποχρέωσης. 

4. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται πέρα των 
χρονικών ορίων που καθορίζονται στην παράγραφο 3 
του παρόντος άρθρου, να υποβάλλονται στις Διευθύν−
σεις Στρατολογικού των Γενικών Επιτελείων, προκει−
μένου να απορριφθούν ως εκπρόθεσμα με απόφασή 
τους, αντίγραφο της οποίας αποστέλλουν στον ενδι−
αφερόμενο. 

5. Ο τύπος των δικαιολογητικών της υποπαραγράφου 
α της παραγράφου 1 και των υποπαραγράφων α και β 
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθορίζεται 
με διαταγές των Γενικών Επιτελείων.

Άρθρο 3 
Διαδικασία Ανακατάταξης – 

Επανακατάταξης και Παράτασής τους

1. Οι Μονάδες και τα Στρατολογικά Γραφεία ελέγχουν 
την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα υποβάλλουν, 
εντός πέντε (5) ημερών, στη Διεύθυνση Στρατολογικού 
του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων 
Δυνάμεων, αφού επισυνάψουν πλήρες αντίγραφο Φύλ−
λου Μητρώου, το οποίο ειδικά για τους υπηρετούντες 
στις Ένοπλες Δυνάμεις να είναι ελεγμένο και θεωρημένο 
από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. Για όσους δεν 
πληρούν τα προσόντα – προϋποθέσεις του άρθρου 1 της 

παρούσας, τους ενημερώνουν προφορικά και εφόσον 
επιμένουν στην κατάθεσή τους, θέτουν σχετική ένδειξη 
στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και υποβάλλουν, εντός 
της προαναφερόμενης προθεσμίας, τα δικαιολογητικά 
στη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου 
του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων. 

2. Η Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου 
του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων: 

α. Ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών, κα−
θώς και τη συνδρομή των προσόντων − προϋποθέσεων 
ανακατάταξης ή επανακατάταξης.

β. Ζητά αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, 
από το οποίο να προκύπτει ότι, ο ενδιαφερόμενος δεν 
έχει καταδικασθεί για τα εγκλήματα, που αναφέρονται 
στην υποπαράγραφο ε της παραγράφου 1 του άρθρου 
1 της παρούσας.

γ. Μεριμνά, σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση 
Υγειονομικού, για την εξέταση της σωματικής ικανό−
τητας των εφέδρων υποψηφίων, αποστέλλοντάς τους 
σχετική ειδοποίηση, αναφορικά με τον τόπο και τον 
χρόνο διεξαγωγής της. Αρμόδια για την εξέτασή τους 
είναι η πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους Επιτρο−
πή Απαλλαγών του Στρατού Ξηράς, με εξαίρεση τους 
εφέδρους που διαμένουν στο νομό Αττικής, οι οποίοι 
εξετάζονται από αρμόδια υγειονομική επιτροπή του 
Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων στην εφεδρεία του 
οποίου ανήκουν.

δ. Απορρίπτει, με αιτιολογημένη απόφασή της, τις 
αιτήσεις των υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα 
και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 
1 της παρούσας και της παραγράφου 2 του άρθρου 13 
του ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166 Α΄).

ε. Ζητά από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Επι−
τελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, 
να καθορίσει Μονάδα ανακατάταξης ή επανακατάταξης, 
προκειμένου να συμπεριληφθεί στην απόφαση της υπο−
παραγράφου 2στ του παρόντος άρθρου.

στ. Ενεργεί για την έκδοση απόφασης ΥΦΕΘΑ, με 
την οποία εγκρίνεται η ανακατάταξη ή επανακατάταξη, 
καθώς και η χρονική της διάρκεια, των υποψηφίων, που 
έχουν τα προσόντα και πληρούν τις σχετικές προϋπο−
θέσεις, καθώς και τα κριτήρια των παραγράφων 3 και 
4 του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση καθορί−
ζονται η ημερομηνία και η Μονάδα της ανακατάταξης 
ή επανακατάταξης, όπως παρακάτω:

(1) Οι οπλίτες ανακατατάσσονται την ημερομηνία που 
θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων 
Δυνάμεων.

(2) Οι έφεδροι επανακατατάσσονται, κατά τις ημερο−
μηνίες κατάταξης των Εκπαιδευτικών Σειρών των Στρα−
τευσίμων Οπλιτών. Σε αυτούς παρέχεται προθεσμία δύο 
(2) ημερών, από την καθορισθείσα ημερομηνία επανα−
κατάταξης, εφόσον διαπιστωθούν λόγοι αντικειμενικής 
αδυναμίας από τα Στρατολογικά Γραφεία του τόπου 
διαμονής τους, εφαρμοζομένων και στην προκειμένη πε−
ρίπτωση των διατάξεων του άρθρου 70 του ν. 3421/2005 
«Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 302/13.12.2005).

ζ. Ενεργεί για την έκδοση απορριπτικής απόφασης 
του ΥΦΕΘΑ, για τους υποψήφιους που είναι υπεράριθμοι 
από τον καθοριζόμενο αριθμό ανά έτος, σύμφωνα με 
τα κριτήρια που καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 
4 του παρόντος άρθρου. 
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η. Αποστέλλει τις αποφάσεις των υποπαραγράφων δ, 
στ και ζ της παρούσας παραγράφου του άρθρου αυτού, 
στις Μονάδες ή στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία 
προκειμένου:

(1) Οι Μονάδες:
(α) Να χορηγήσουν Φύλλο Πορείας σε όσους, εκ των 

ανακατατασσόμενων οπλιτών τοποθετούνται σε άλλη 
Μονάδα.

(β) Να επιδώσουν στους αιτούντες ανακατάταξη, αντί−
γραφο της απόφασης των υποπαραγράφων δ και ζ της 
παρούσας παραγράφου του άρθρου αυτού.

(2) Τα Στρατολογικά Γραφεία:
(α) Να αποστείλουν στους επανακατατασσόμενους 

σχετικό σημείωμα επανακατάταξης.
(β) Να αποστείλουν στους αιτούντες επανακατάταξη, 

αντίγραφο της απόφασης των υποπαραγράφων δ και ζ 
της παρούσας παραγράφου του άρθρου αυτού.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι, 
που έχουν τα προσόντα − προϋποθέσεις για ανακατάτα−
ξη ή επανακατάταξη, είναι περισσότεροι από τον καθο−
ριζόμενο σε ετήσια βάση, για κάθε Κλάδο των Ενόπλων 
Δυνάμεων, ανώτατο αριθμό ανακατατασσομένων και 
επανακατατασσομένων, σύμφωνα με την κοινή απόφαση 
που εκδίδεται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οι−
κονομικών και Εθνικής Άμυνας, κατ’ εξουσιοδότηση του 
άρθρου 13 παράγραφος 4 του ν. 1911/1990, η επιλογή των 
υποψηφίων γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

α. Την Εκπαιδευτική Σειρά των Στρατευσίμων Οπλιτών 
(ΕΣΣΟ) με την οποία εκπλήρωσαν ή εκπληρώνουν τη 
στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση.

β. Το έτος γέννησής τους.
γ. Την ειδικότητά τους.
4. Κατά την επιλογή προτιμώνται κατά σειρά προτε−

ραιότητας, όσοι ανήκουν σε νεότερη ΕΣΣΟ, μεταξύ δε 
οπλιτών της ίδιας ΕΣΣΟ προτιμώνται οι μικρότεροι σε 
ηλικία. Αν συμπίπτουν και οι ΕΣΣΟ και το έτος γέννη−
σης, προτιμώνται αυτοί, που η ειδικότητά τους, κατά 
την κρίση του οικείου Γενικού Επιτελείου, θεωρείται 
περισσότερο κρίσιμη και αναγκαία.

5. Οι ενέργειες και η διαδικασία της παραγράφου 1 
και των υποπαραγράφων α, β, δ, ε, στ, ζ και η(1) της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και 
σε κάθε περίπτωση υποβολής αίτησης παράτασης της 
αναληφθείσας υποχρέωσης των ανακατατασσομένων 
και των επανακατατασσομένων.

Άρθρο 4
Υπηρεσιακή κατάσταση

1. Οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης:
α. Ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται με το 

βαθμό και την ειδικότητα που είχαν πριν από την ανα−
κατάταξη ή επανακατάταξη. 

β. Είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων οπλιτών, που 
εκπληρώνουν στρατεύσιμη ή εφεδρική ή πρόσθετη 
στρατιωτική υποχρέωση και νεότεροι των ομοιοβάθ−
μων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) ή εθελοντών 
οπλιτών.

γ. Διέπονται από τους κανονισμούς και τις διαταγές, 
που ισχύουν για τους οπλίτες, που εκπληρώνουν στρα−
τεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.

δ. Δικαιούνται τις παρακάτω άδειες απουσίας:
(1) Κανονική πέντε (5) ημερών, για κάθε πλήρες δίμη−

νο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Η άδεια που 

αναλογεί στα δίμηνα που έχουν εκπληρωθεί χορηγείται 
υποχρεωτικά, σε τμήματα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών 
ή συνολικά. Ειδικά η άδεια που αναλογεί στο τελευταίο 
δίμηνο κάθε έτους ανακατάταξης ή επανακατάταξης 
χορηγείται, υποχρεωτικά, τον τελευταίο μήνα του έτους 
αυτού.

(2) Μικρής διάρκειας, μέχρι δέκα (10) ημέρες για κάθε 
έτος ανακατάταξης η επανακατάταξης, εφόσον η ανα−
κατάταξη ή η επανακατάταξη έγινε πριν από την 1η 
Ιουλίου και η απόλυση γίνεται μετά την 30η Ιουνίου. Η 
άδεια αυτή χορηγείται σε τμήματα δύο (2) έως τεσσά−
ρων (4) ημερών.

(3) Αναρρωτική μέχρι τριάντα (30) ημέρες, για κάθε 
έτος ανακατάταξης ή επανακατάταξης.

2. Οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης για θέματα 
πειθαρχίας, υγειονομικής εξέτασης, ένταξης σε κατη−
γορίες σωματικής ικανότητας ή χορήγησης αναβολής 
εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης για 
λόγους υγείας, τήρησης και διακίνησης των ατομικών 
εγγράφων, χορήγησης απολυτηρίου και ένταξης στην 
εφεδρεία, διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για 
τους οπλίτες, που εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιω−
τική υποχρέωση. 

3. Με διαταγή του οικείου Γενικού Επιτελείου, είναι 
δυνατόν να μετατίθενται σε άλλη Μονάδα, μετά την 
αρχική τους τοποθέτηση.

4. Θέματα που αφορούν στη στολή, στα διακρι−
τικά, στη διαμονή και στη διοικητική μέριμνα, στην 
εκπαίδευση, στα καθήκοντα των οπλιτών βραχείας 
ανακατάταξης, στην απονομή και άλλων ειδικοτήτων 
ή στην αλλαγή ειδικότητας, καθώς και στη χορήγηση 
σε αυτούς ειδών ιματισμού και υπόδησης, ρυθμίζο−
νται με διαταγές των Γενικών Επιτελείων των οικείων 
Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Για τα θέματα που 
αφορούν στην έκδοση, χορήγηση, αντικατάσταση 
και παράδοση, κατά την απόλυση του στρατιωτικού 
δελτίου ταυτότητας των οπλιτών βραχείας ανακα−
τάταξης, εφαρμόζονται οι διαταγές που διέπουν και 
το υπόλοιπο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων 
Δυνάμεων. 

Άρθρο 5 
Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας

Υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτι−
κής υπηρεσίας, το χρονικό διάστημα της υπηρεσίας 
όσων υπηρετούν ως οπλίτες βραχείας ανακατάταξης, 
εκτός από το χρόνο των παρακάτω ειδικών κατα−
στάσεων: 

α. Πειθαρχικής φυλάκισης, πέραν των είκοσι (20) ημε−
ρών για κάθε έτος ανακατάταξης ή επανακατάταξης. 

β. Άδειας απουσίας, επιπλέον της καθοριζόμενης 
με τις διατάξεις της παραγράφου 1δ του άρθρου 4 
της παρούσας. Η αναρρωτική άδεια που χορηγείται 
μετά από νοσηλεία για βλάβη ή πάθηση, που προήλθε 
από την εκτέλεση της υπηρεσίας και εξαιτίας αυ−
τής, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής 
υπηρεσίας. 

γ. Ο χρόνος των λοιπών ειδικών καταστάσεων, ο 
οποίος, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί στρα−
τολογίας, δεν υπολογίζεται ως πραγματική στρατιωτική 
υπηρεσία για τους οπλίτες, που εκπληρώνουν στρατεύ−
σιμη στρατιωτική υποχρέωση. 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19053

Άρθρο 6 
Απόλυση 

Η απόλυση γίνεται από τις Μονάδες που υπηρετούν οι 
οπλίτες βραχείας ανακατάταξης, όπως παρακάτω: 

α. Με την εκπλήρωση του χρονικού διαστήματος της 
αναληφθείσας υποχρέωσης παραμονής ή την υποβολή 
αίτησης διακοπής, στις περιπτώσεις των υποπαραγρά−
φων β και γ της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του 
ν. 1911/1990. 

β. Με βάση απόφαση της αρμόδιας υγειονομικής επι−
τροπής των Ενόπλων Δυνάμεων, στην περίπτωση της 
υποπαραγράφου α της παραγράφου 6 του άρθρου 13 
του ν. 1911/1990.

γ. Με βάση απόφαση του οικείου Γενικού Επιτελείου, 
στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων δ, ε, στ και ζ της 
παραγράφου 6 του άρθρου 13 του ν. 1911/1990.

Άρθρο 7 
Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται 
η υπ’ αριθμ. 424.1/19/115703/Σ.5455/10.9.991 απόφ. ΥΦΕ−
ΘΑ «Ανακατάταξη οπλιτών για βραχεία περίοδο» (ΦΕΚ 
Β΄ 52/17.10.1991), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 
Φ.420/159/12268/Σ.489/25.8.2000 απόφ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 
1119/8.9.2000), Φ.415/2/151299/Σ.274/15.2.2005 απόφ. ΥΦΕΘΑ 
(ΦΕΚ Β΄ 245/24.2.2005), Φ.415/6/157064/Σ.1271/9.8.2007 
απόφ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 1484/16.8.2007).

Άρθρο 8
Τελικές διατάξεις

1. Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρ−
μογή της απόφασης αυτής εκδίδονται, εφόσον απαι−
τηθούν, από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού 
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

2. 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, 13 Ιουνίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

    F 
 Αριθμ. Φ.821/1809Α/84558/Ζ1 (7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.821/Κ536/Ζ1/355/30.7.1996 

απόφασης (ΦΕΚ 693 τ.Β΄) «Καθορισμός της έδρας, της 
σύνθεσης και του τρόπου συγκρότησης του ΙΠΟΔΕ».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 παρ. 1 περ. α 

του ν. 2413/ 1996 «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η 
διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
124 Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. Φ. 821/Κ536/Ζ1/3550/30.7.1996 (ΦΕΚ 
693 τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, περί καθορισμού της έδρας, της 
σύνθεσης και του τρόπου συγκρότησης του Δ.Σ. του 
ΙΠΟΔΕ, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις 
υπ’ αριθμ. Φ.821.2/Ε132/6310/Ζ1/3.10.1996, Φ.821/Α1 144/Ζ1/ 
191/28.4.1999 (ΦΕΚ 679 τ.Β΄), Φ.821/Τ278/Ζ1/4596/1.12.1999 

(ΦΕΚ 2140 τ.Β΄). Φ.821/352Ι/14481/Ζ1/12.2.2003 (ΦΕΚ 167 
τ.Β΄), Φ.821/859Ι/31516/Ζ1/19.3.2007 (ΦΕΚ 538 τ.Β΄) και 
Φ.821/2318Τ/89676/Ζ1/13.8.2007 (ΦΕΚ 1466 τ.Β΄) υπουρ−
γικές αποφάσεις.

3. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 

αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την περ. α της παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 
Φ.821/Κ536/Ζ1/3550/30.7.1996 (ΦΕΚ 693 τ.Β΄) απόφασης, 
όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε ως ανωτέρω, 
ως εξής:

α. Δύο (2) μέλη ΔΕΠ Ανωτάτης Εκπαίδευσης (πανεπι−
στημιακού τομέα) ή Ομότιμοι Καθηγητές πανεπιστημια−
κού τομέα, ημεδαπής ή αλλοδαπής, εγνωσμένου κύ−
ρους και με συναφή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
ειδικότητα ή ένα μέλος ΔΕΠ Ανωτάτης Εκπαίδευσης 
ή Ομότιμος Καθηγητής, πανεπιστημιακού τομέα με τα 
ανωτέρω προσόντα και ένας εκπαιδευτικός υπηρετών 
ή υπηρετήσας στο παρελθόν ως Συντονιστής Εκπαί−
δευσης εξωτερικού, εν ενεργεία ή συνταξιούχος, ως 
μέλη, με τους αναπληρωτές τους, που θα πληρούν τις 
προαναφερόμενες προϋποθέσεις.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ως άνω αποφάσεις μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 27 Ιουνίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

    F 
   Αριθμ. 272 (8)

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας σε υπαλλήλους 
της Νομ/κής Αυτ/σης Καρδίτσας.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 και 18 του ν. 2503/1997 

«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003.
4. Τις ειδικές έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που 

παρουσιάζονται (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές 
κ.λπ.) για την αντιμετώπιση των οποίων η υπηρεσία 
μας απασχολεί υπαλλήλους και ειδικότερα τον Τεχνικό 
Εξοπλισμό με τους υπαλλήλους του πέραν του ωραρίου 
σε 24ωρη βάση και με εργασία σε νυχτερινές ώρες, 
ημέρες αργίας και Κυριακές,

5. Τις διατάξεις των άρθρων 25 και 27 του ν. 2738/1999 
(ΦΕΚ 180Α΄/9.9.1999).

6. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δαπά−
νης ανέρχεται στο ποσό των 122.150 ευρώ που θα αντι−
μετωπιστεί από την πίστωση που έχει εγγραφεί στον 
προϋπολογισμό της Ν. Α. του έτους 2008 ειδ. Φορέας 
310β και ΚΑΕ 0511, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας το 
έτος 2008 και συγκεκριμένα από 1.7.2008 μέχρι 31.12.2008 
οι υπάλληλοι που υπηρετούν στη Δ/νση Τεχνικών Υπη−
ρεσιών (Τμ. Τεχνικού. Εξοπλισμού) ως κατωτέρω:
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Υπηρεσία 
Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 
Τμήμα Τεχνικού 
Εξοπλισμού

Προτει−
νόμενοι 

υπάλληλοι

ΑΠΟΓΕΥ−
ΜΑΤΙΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΥΧΤΕ−
ΡΙΝΗ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ 
ΕΞΑΙΡ

26 5000 500 500

Η κατανομή των ανωτέρων ωρών εργασίας θα γίνει 
με νεότερη απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καρδίτσα, 25 Ιουνίου 2008

Ο Νομάρχης
ΦΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
 (9)

  Στην υπ’ αριθμ. 4462/19.3.2008 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 512Β΄/21.3.2008, 
διορθώνεται 

Το εσφαλμένο στη σελ. 6158: «ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Τη Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 

Υπουργού» στους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης για προκήρυξη Πρόχειρων 
Μειοδοτικών Διαγωνισμών στο πλαίσιο Υλοποίησης του 
Υποέργου 4 «Υλοποίηση Προγραμμάτων» της Πράξης 
«Πρόγραμμα Ανοικτών Περιβαλλοντικών Τάξεων «Καλλι−
στώ»»...από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμ−
μάτων Κ.Π.Σ./Υπ.Ε.Π.Θ.»,

Στο ορθό: «ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 

Υπουργού» στους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης για προκήρυξη Πρόχειρων 
Μειοδοτικών Διαγωνισμών και για υπογραφή Συμβάσεων 
στο πλαίσιο Υλοποίησης του Υποέργου 4 «Υλοποίη−
ση Προγραμμάτων» της Πράξης «Πρόγραμμα Ανοικτών 
Περιβαλλοντικών Τάξεων «Καλλιστώ»»...από την Ειδική 
Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ./Υπ.Ε.Π.Θ.».

 (Από το Υπουργ. Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων)  
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