
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.400/34/292616/
Σ.4753/31-08-2016 κοινής απόφασης Υπουρ-
γού Εθνικής Άμυνας και Αναπληρωτή Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση των ειδών των αδειών 
του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυ-
νάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προ-
σωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, κα-
θώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη 
χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των 
Ενόπλων Δυνάμεων» (Β’ 2808).

2 Αύξηση των ωρών εργασίας υπαλλήλων του Δή-
μου Θηβαίων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., μερικής 
απασχόλησης, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχο-
λικών Μονάδων. 

3 Έγκριση της αριθ. 259/11-10-2018 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δέλτα Νο-
μού Θεσσαλονίκης, περί διαπίστωσης επάρκειας 
προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής για την 
άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων του άρθρου 
94 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’).

4 Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του 
Δήμου Κέρκυρας.

5 Προσωρινή ρύθμιση των όρων και προϋποθέσε-
ων προκήρυξης θέσεων και διαδικασίας επιλογής 
μελών των κατηγοριών Ειδικού Επιστημονικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργα-
στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και μέχρι τη δη-
μοσίευση του Οργανισμού του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλά-
δας σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 27 του 
ν. 4386/2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ. 400/33/328233/Σ.7547 (1)

  Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.400/34/292616/

Σ.4753/31-08-2016 κοινής απόφασης Υπουργού 

Εθνικής Άμυνας και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνι-

κής Άμυνας «Ρύθμιση των ειδών των αδειών του 

στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνά-

μεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσω-

πικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς 

και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χο-

ρήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των 

Ενόπλων Δυνάμεων» (Β' 2808).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 13 του ν. 4361/2016 «Ρύθμιση θεμάτων 

μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες 
διατάξεις» (Α' 10).

2. Την υπ' αριθμ. Υ68/18-09-2018 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Ρήγα» (Β' 4085).

3. Την πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου 
Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με το Φ.454/27-3-17 Φύλλο 
Ενημερώσεως Εισηγήσεων/ΓΕΕΘΑ/Β1/ ΤΔΘ.

4. Την υπ' αριθμ. 231/2018 εισήγηση του προϊσταμέ-
νου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνι-
κής Άμυνας, από την οποία προκύπτει ότι δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 1

Τροποποίηση διατάξεων της υπ' αριθμ. 
Φ.400/34/292616/Σ.4753/31-08-2016 κοινής 
απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας και 
Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β' 2808)

1. Η περίπτ. η' του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. Φ.400/34/ 
292616/Σ.4753/31-08-2016 κοινής απόφασης Υπουρ-
γού Εθνικής Άμυνας και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας, καταργείται.

2. Στο άρθρο 17 της υπ' αριθμ. Φ.400/34/292616/
Σ.4753/31-08-2016 κοινής απόφασης Υπουργού Εθνι-
κής Άμυνας και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας 
προστίθενται παράγραφοι 3Α, μετά την παρ. 3, και 5, 6 
ως εξής:

«3A. Για την παρένθετη μητέρα - στρατιωτικό η άδεια 
κύησης - τοκετού αυξάνεται κατά δύο (2) μήνες.

5. Για τη χορήγηση της άδειας κύησης - τοκετού, η 
ενδιαφερόμενη καταθέτει αναφορά προς τη Μονάδα -
Υπηρεσία της με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στη 
συνέχεια, η Μονάδα - Υπηρεσία υποβάλλει, άμεσα και 
ιεραρχικά, όλη την αλληλογραφία στη Διεύθυνση Προ-
σωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Η άδεια κύη-
σης - τοκετού χορηγείται με απόφαση του Αρχηγού του 
οικείου Γενικού Επιτελείου.

6. Οι γυναίκες στρατιωτικοί, στις οποίες χορηγείται 
άδεια κύησης-τοκετού, διαγράφονται από τη δύναμη 
της Μονάδας - Υπηρεσίας, στην οποία υπηρετούν, από 
την ημερομηνία έναρξης της άδειας και τίθενται εκτός 
οργανικής δύναμης καθ' όλη τη διάρκειά της, υπαγό-
μενες στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού 
Επιτελείου.».

3. Η παρ. 3 και η παρ. 6 του άρθρου 19 της υπ' αριθμ. 
Φ.400/34/292616/Σ.4753/31-08-2016 κοινής απόφασης 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Αναπληρωτή Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας, αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης η άδεια ανατρο-
φής αυξάνεται κατά έξι (6) μήνες για κάθε τέκνο πέραν 
του ενός.

6. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις η άδεια 
ανατροφής τέκνου, ολόκληρη ή μέρος αυτής, εξαντλείται 
αποκλειστικά μέχρι τη συμπλήρωση τριάντα (30) μηνών 
του τέκνου ή των τέκνων.».

4. Στο άρθρο 19 της υπ' αριθμ. Φ.400/34/292616/
Σ.4753/31-08-2016 κοινής απόφασης Υπουργού Εθνι-
κής Άμυνας και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας, 
προστίθενται παράγραφοι 8, 9 και 10 ως εξής:

«8. Για τη χορήγηση της άδειας ανατροφής τέκνου, ο/η 
ενδιαφερόμενος/ η καταθέτει αναφορά προς τη Μονάδα -
Υπηρεσία του/της με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η 
άδεια χορηγείται ως εξής:

α. Η άδεια ανατροφής τέκνου ή μέρος της άδειας 
ανατροφής που λαμβάνεται αμέσως μετά την άδεια κύ-
ησης - τοκετού, χορηγείται με απόφαση του Αρχηγού 
του οικείου Γενικού Επιτελείου. Προς τούτο, η Μονάδα -
Υπηρεσία της ενδιαφερόμενης υποβάλλει, με εισήγηση 

της, άμεσα και ιεραρχικά, όλη την αλληλογραφία στη 
Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου.

β. Η άδεια ανατροφής τέκνου ή μέρος της άδειας ανα-
τροφής, που λαμβάνεται από πατέρα στρατιωτικό, χορη-
γείται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης 
κανονικής άδειας.

γ. Μέρος της άδειας ανατροφής τέκνου, η οποία λαμ-
βάνεται από μητέρα στρατιωτικό μετά την εξάντληση 
του αντίστοιχου δικαιώματος του συζύγου της, χορη-
γείται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης 
κανονικής άδειας.

9. Οι γυναίκες στρατιωτικοί, οι οποίες τελούν διαδοχικά 
σε άδεια κύησης - τοκετού και άδεια ανατροφής τέκνου 
(συνολικά ή τμηματικά), διαγράφονται από τη δύναμη 
της Μονάδας - Υπηρεσίας, στην οποία υπηρετούν, από 
την ημερομηνία έναρξης της άδειας κύησης - τοκετού 
και τίθενται εκτός οργανικής δύναμης καθ' όλη τη δι-
άρκεια των υπόψη αδειών, υπαγόμενες στη Διεύθυνση 
Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου.

10. Η 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου χορηγείται και 
στο προσωπικό της παρ. 1, που απέκτησε τέκνο με τη 
διαδικασία της παρένθετης μητρότητας (τεκμαιρόμενη 
μητέρα ή σύζυγος αυτής), υπό τους όρους και προϋπο-
θέσεις των προηγούμενων παραγράφων».

Άρθρο 2 
Μεταβατικές διατάξεις

Στην παρ. 3Α του άρθρου 17 της υπ' αριθμ. Φ.400/34/
292616/Σ.4753/31-08-2016 κοινής απόφασης Υπουρ-
γού Εθνικής Άμυνας και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνι-
κής Άμυνας, όπως αυτή προστίθεται με την παρ. 2 του 
άρθρου 1, υπάγεται, εφόσον επιθυμεί, το προσωπικό, το 
οποίο κατά τη δημοσίευση της παρούσας τελεί σε άδεια 
κύησης - τοκετού, ενώ στην παρ. 3 του άρθρου 1, κατά 
το μέρος που αφορά στην πολύδυμη κύηση, υπάγεται, 
εφόσον επιθυμεί, τόσο το προσωπικό, το οποίο κατά τη 
δημοσίευση της παρούσας τελεί σε άδεια ανατροφής τέ-
κνου, όσο και το προσωπικό του οποίου η ως άνω άδεια 
έχει λήξει, υπό την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 
19 της υπ' αριθμ. Φ.400/34/292616/Σ.4753/31-08-2016 
κοινής απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Ανα-
πληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 3 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2018

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ




