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1 του άρθρου 6 του Π.δ. 104/2012, όπως αυτό αναριθμήθηκε 
και τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 4375/2016.

3. Στην τοπική αρμοδιότητα του Περιφερειακού Γρα−
φείου Ασύλου Αττικής με έδρα την Αθήνα υπάγεται 
όλη η επικράτεια, πλην των περιοχών αρμοδιότητας 
των Περιφερειακών Γραφείων: i) Θεσσαλονίκης με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη, όπως η περιοχή αρμοδιότητας της 
ορίζεται στο στοιχείο (β΄) της παρ. 1 του άρθρου 6 του 
Π.δ. 104/2012, όπως αυτό αναριθμήθηκε και τροποποι−
ήθηκε με το Ν. 4375/2016 συμπεριλαμβανομένων των 
εδαφικών περιφερειών των Περιφερειών Ηπείρου και 
Θεσσαλίας, καθώς και της περιφερειακής ενότητας Κέρ−
κυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ii) Θράκης με έδρα 
την Αλεξανδρούπολη, όπως η περιοχή αρμοδιότητας 
της ορίζεται στο στοιχείο (γ΄) της παραγράφου του 
άρθρου 6 του Π.δ. 104/2012, όπως αυτό αναριθμήθηκε 
και τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 4375/2016, 
iii) Ρόδου με έδρα την πόλη της Ρόδου, όπως αυτή ορί−
στηκε με την παρ. 1 της με αριθμ. 6880/4.8.14 (ΦΕΚ Β΄  
2198) απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προ−
στασίας του Πολίτη, iν) Λέσβου με έδρα την Μυτιλήνη, 
όπως αυτή ορίστηκε με την παρ. 1 της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 6415/21.7.114 (ΦΕΚ Β;  2034) απόφαση του Υπουργού 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ν) Σάμου 
με έδρα το Βαθύ Σάμου, όπως η περιοχή αρμοδιότητας 
της ορίζεται στο στοιχείο (ι΄) της παραγράφου του άρ−
θρου 6 του π.δ. 104/2012, όπως αυτό αναριθμήθηκε και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 4375/2016.

4. Την αντικατάσταση της παρ. 1 της με αριθμ. πρωτ. 
οικ. 5927/23.9.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2565) απόφασης της Διευθύ−
ντριας της Υπηρεσίας Ασύλου ως εξής:

«Την ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Φυλακίου, το οποίο 
θα εδρεύει και θα λειτουργεί στο Κέντρο Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης του Φυλακίου του Δήμου Ορεστιάδας 
της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου».

5. Με την παρούσα καταργείται η παρ. 2 της με αριθμ. 
πρωτ. οικ. 6794/23.6.15 (ΦΕΚ Β΄ 1411) απόφασης της Δι−
ευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου, η παρ. 3 της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 19/4.1.2016 (ΦΕΚ Β΄ 21) Απόφασης της 
Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου, οι με αριθμ. πρωτ. 
οικ./4813/25.7.13 (ΦΕΚ Β΄ 1841) και οικ. 4329/9.7.13 απο−
φάσεις της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου (ΦΕΚ 
Β΄ 1703), καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που 
αντίκειται στην παρούσα απόφαση.

6. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημο−
σίευση της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Απριλίου 2016

Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

F
Aριθμ. Φ.493/1/157718 (2)
    Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης περί Έκδοσης Ει−

δικού Δελτίου Ταυτότητας στους Εφέδρους σε Εφε−
δρεία Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές και των τρι−
ών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1301/1982 «Ενώ−

σεις Εφέδρων σε εφεδρεία Αξιωματικών των Ενόπλων 
Δυνάμεων» (ΦΕΚ τ.Α΄ 132/29 Οκτ 82).

β. Την Φ.493/109/287090/10 Οκτ 83 (ΦΕΚ τ.Β΄/628/ 
02.11.1983) απόφαση ΥΕΘΑ «Έκδοση νέου δελτίου ταυ−
τότητας στους εφέδρους σε εφεδρεία Αξιωματικούς 
και Ανθυπασπιστές και των τριών Κλάδων των Ενόπλων 
Δυνάμεων»

γ. Τα περί των Στρατιωτικών Δελτίων Ταυτότητος 
(ΣΔΤ) του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ενόπλων Δυ−
νάμεων, όπως αυτά καθορίζονται στην ΠαΔ υπ’ αριθμ. 
4−10/1999/ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΥΠ.

δ. Την υπ’ αριθμ. Υ24/06.10.2015 απόφαση Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρω−
τή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτριο Βίτσα» (ΦΕΚ 
τ.Β΄/2144/06.10.2015).

ε. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται οικονομική 
επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

στ. Την από 21.03.2016 σχετική εισήγηση της ΔΕΠΑΘΑ, 
αποφασίζουμε:

Έκδοση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας στους Εφέδρους 
σε Εφεδρεία Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές και 

των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων

Άρθρο 1

1. Όλοι οι Έφεδροι σε Εφεδρεία Αξιωματικοί και Ανθυ−
πασπιστές και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμε−
ων που είναι εκτός των τάξεων του ενεργού Στρατού και 
εγγράφονται μέλη των Συνδέσμων Εφέδρων Αξιωματι−
κών Νομών (ΣΕΑΝ), εφοδιάζονται με δελτίο ταυτότητας 
που αποδεικνύει την ιδιότητα τους και που εκδίδεται 
από τη ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ.

2.Το δελτίο ταυτότητας αποτελείται από χαρτί δι−
αστάσεων 8εκ. χ 5,1εκ. χρώματος πορτοκαλί, με περί−
γραμμα μαιάνδρου χρώματος μπλε, στο οποίο καταχω−
ρούνται τα παρακάτω στοιχεία:

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ
α. Η ένδειξη «ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΕΦΕΔΡΟΥ ΣΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΑΞ/ΚΟΥ ή ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΟΥ»
β. Η ένδειξη «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ»
γ. Η ένδειξη «ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ»
δ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ σε σύντμηση: «ΑΡ. ΤΑΥΤ.»
ε. Στρατιωτικός Αριθμός σε σύντμηση: «Σ.Α.»
στ. «ΒΑΘΜΟΣ» και εντός παρενθέσεως θα τίθεται το 

«Όπλο ή Σώμα ή Ειδικότητα» στο οποίο ανήκει.
ζ. «ΕΠΩΝΥΜΟ»
η. «ΟΝΟΜΑ»
θ. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ σε σύντμηση «ΟΝ. ΠΑΤ.»
ι. ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ σε σύντμηση «ΟΝ. ΜΗΤ.»
ια. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ σε σύντμηση «ΗΜ. ΓΕΝ.»
ιβ. ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ σε σύντμηση «ΤΟΠ. ΓΕΝ.»
ιγ. «ΔΗΜΟΤΗΣ»
ιδ. ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ σε σύντμηση «ΟΝ. ΣΥΖ.»
ιε. «ΥΨΟΣ»
ιστ. ΣΧΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ σε σύντμηση «ΣΧ. ΠΡΟΣ.»
ιζ. «ΧΡΩΜΑ ΚΟΜΗΣ»
ιη. ΧΡΩΜΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ σε σύντμηση «ΧΡΩΜΑ ΟΦΘ.»
ιθ. ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ σε σύντμηση «ΟΜ. AIM.» (με με−

λάνι κόκκινου χρώματος).
κ. «RHESUS» (με μελάνι κόκκινου χρώματος)
ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ
α. Η ένδειξη «HELLENIC MINISTRY OF NATIONAL 

DEFENSE»
β. Η ένδειξη «ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ» στην επάνω αριστερή 

γωνία της ταυτότητας.
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γ. Η ένδειξη «Αθήνα» και δίπλα θα τίθεται η ημερο−
μηνία έκδοσης.

δ. Η ένδειξη «Ο Διευθυντής» και από κάτω θα τίθεται 
η υπογραφή του Δντού ΔΕΠΑΘΑ ή του αντ’ αυτού υπο−
γράφοντος επί της σφραγίδος της Διεύθυνσης.

ε. Το έμβλημα του ΥΠΕΘΑ στην κάτω αριστερή 
πλευρά της ταυτότητας.

στ. Η ένδειξη «Δεν υποκαθιστά το δελτίο Αστυνομικής 
Ταυτότητας» στην κάτω αριστερή γωνία της ταυτότη−
τας.

ζ. IDENTITY CARD NUMBER σε σύντμηση: «ID. CARD 
NUM.»

η. SERIAL NUMBER σε σύντμηση: «SERIAL NUM.»
θ. «RANK»
ι. «SURNAME»
ια. «NAME»
ιβ. «FATHER'S NAME»
ιγ. «DATE OF BIRTH»
ιδ. «COLOUR OF HAIR»
ιε. «COLOUR OF EYES»
ιστ. «HEIGHT»
ιζ. «BLOOD TYPE» (με μελάνι κόκκινου χρώματος)
ιη. «RHESUS» (με μελάνι κόκκινου χρώματος)

Άρθρο 2

1. Τα δελτία θα χορηγούνται δωρεάν.
2. Για την αρχική χορήγηση δελτίου ταυτότητας στους 

δικαιούχους, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Συμπληρωμένη − δακτυλογραφημένη Αίτηση − Έντυ−

πο απαιτουμένων στοιχείων με μικρά γράμματα, όπως 
στο Παράρτημα «Α».

β. Πιστοποιητικό Τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολο−
γικού Γραφείου (η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποι−
ητικού να μην είναι προγενέστερη των τριών μηνών 
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για έκδοση 
ταυτότητας).

γ. Δύο (2) φωτογραφίες του δικαιούχου, έγχρωμες, 
πρόσφατες, καθαρές, με πολιτική περιβολή, χωρίς κά−
λυμμα κεφαλής, κατά μέτωπο (ανφάς) και διαστάσεων 
3εκ. x 3εκ. Οι φωτογραφίες πρέπει να εκτυπώνονται στο 
λεπτότερο φωτογραφικό χαρτί και στην πίσω πλευρά 
τους πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται με μολύβι το 
ονοματεπώνυμο και ο ΣΑ του εικονιζόμενου Εφέδρου σε 
Εφεδρεία Αξκού. Η μία (1) από τις δύο (2) φωτογραφίες 
θα επικολλάται στην πίσω πλευρά του Πιστοποιητικού 

Τύπου Α΄ και θα βεβαιώνεται, από τον Πρόεδρο ή τον 
Γραμματέα του ΣΕΑΝ, η ταυτοπροσωπία.

Άρθρον 3

Για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας, εξαιτίας 
προαγωγής, φθοράς του παλαιού δελτίου ή αλλαγής 
στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αρχική χο−
ρήγηση, στην οποία θα αναγράφεται το αιτιολογικό της 
έκδοσης του νέου Δελτίου Ταυτότητας.

Άρθρο 4

Ο αριθμός ταυτότητας, ο οποίος αναγράφεται για 
πρώτη φορά στη βάση δεδομένων της Εκδίδουσας Αρ−
χής (ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ) και δίδεται στον δικαιούχο, θα 
επαναλαμβάνεται πάντοτε, σε περίπτωση εκδόσεως 
νέου Δελτίου Ταυτότητας.

Άρθρο 5

1. Σε περίπτωση απώλειας, του Δελτίου ταυτότητας, 
θα ενεργείται Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) από τις 
Στρατιωτικές ή Αστυνομικές Αρχές ύστερα από Διαταγή 
του Διευθυντού της ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ.

2. Η πιστοποίηση της απώλειας, θα πρέπει να γίνεται 
με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα υποβάλει ο 
απωλέσας, στον ΣΕΑΝ στον οποίο είναι εγγεγραμμένος.

3. Σε περίπτωση κλοπής να συνυποβάλλεται και η 
δήλωση συμβάντος στην αρμόδια αστυνομική αρχή.

4. Αν η απώλεια του δελτίου είναι αδικαιολόγητη ο 
κάτοχος θα τιμωρείται με στέρηση αυτού για χρονι−
κό διάστημα από (6) μήνες μέχρι δύο (2) χρόνια κατά 
την κρίση του Διευθυντού της ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ και θ' 
αποτελεί επιβαρυντικό στοιχείο για την προαγωγή του 
Εφέδρου Αξιωματικού.

Άρθρο 6

1. Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο η επανεγ−
γραφή, προσθήκη ή αφαίρεση στοιχείων στο Δελτίο 
Ταυτότητας Εφέδρου σε Εφεδρεία Αξιωματικού.

2. Η αντικατάσταση του παλαιού τύπου Δελτίου Ταυ−
τότητας Εφέδρου σε Εφεδρεία Αξιωματικού, να ρυθμι−
στεί με μέριμνα της ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ.

Άρθρο 7

1. Κάθε προηγούμενη απόφαση ή διαταγή, για το αντι−
κείμενο που ρυθμίζεται με την παρούσα, καταργείται.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 4 Μαΐου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ
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Aριθμ. 70828/δ2 (3)
     Ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Διρφύων − Μεσσαπίων

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Νόμο 1892/90 (ΦΕΚ 101/τ.Α΄) άρθρο 111 παρ. 13 περί 

της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
2. Το Νόμο 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13−2−2002) άρθρο 8 

παρ. 2 περί οργανωτικών θεμάτων υπηρεσιών και σχο−
λικών μονάδων.

3. Την υπ’ αριθμ. 83691/Γ7/1−8−2011 (ΦΕΚ 1981/τ.Β΄/7−9−
2011) Υ.Α. με θέμα «Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθή−
κοντα των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)»

4. Την υπ’ αριθμ. 83688/Γ7/2−8−2011 Υ.Α. με θέμα: «Πλή−
ρωση κενών θέσεων Υπευθύνων και Μελών των Παιδα−
γωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Κ.Π.Ε.»

5. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 2/36695/ 
0022/18.7.2002 (ΦΕΚ 988/τ.Β΄/31.7.2002) των Υπουργεί−

ων Εθνικής Παιδείας, Οικονομίας και Οικονομικών περί 
καθορισμού αποζημιώσεων εκπαιδευτικών ΚΠΕ και του 
τρόπου διαχείρισης δαπανών με διαχειριστική επιτροπή.

6. Το προεδρικό διάταγμα υπ. αρ. 73 (ΦΕΚ 116/τ.α'/23−
11−2015) περί διορισμού Κυβέρνησης, Υπουργών, Αν. 
Υπουργών, Υφυπουργών

7. Την υπ’ αριθμ. 197109/Α1/4−12−2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 2654Β/
τ.β'/9−12−2015) με θέμα «Μεταβίβαση δικαιώματος υπο−
γραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό 
Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊσταμένους Γενι−
κών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ.»

8. Το αίτημα του Δήμου Διρφύων−Μεσσαπίων
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού αποφασίζουμε:

Την ίδρυση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ−
σης (ΚΠΕ) Διρφύων−Μεσσαπίων.

Το ΚΠΕ Διρφύων−Μεσσαπίων, θα στελεχωθεί και θα 
λειτουργήσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την 
υπ’ αριθμ. 83691/Γ7/22−7−2011 Υ.Α. με θέμα «Διαδικασίες 
Στελέχωσης και Καθήκοντα των Εκπαιδευτικών στα 


