
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Οριστική απόλυση αντιρρησιών συνείδησης.

2 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Γενικού Επι-
τελείου Εθνικής Άμυνας στον Υπαρχηγό, Επιτελάρ-
χη και Διευθυντές Κλάδων - Διευθύνσεων ΓΕΕΘΑ.

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και για την 
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασία, για το 
πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας/
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για το χρο-
νικό διάστημα από 1-7-2019 μέχρι 31-12-2019.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

4 Διόρθωση σφάλματος στην 60456/6-6-2019 από-
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2214/τ.Β΄/8-6-2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.421.4/4/216913 Σ.4045 (1)
   Οριστική απόλυση αντιρρησιών συνείδησης. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 60 του 

ν.3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄302), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 1
του άρθρου 23 του ν.4609/2019 «Ρυθμίσεις Μέριμνας 
Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρα-
τιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 67).

2. Την αριθμ. Υ68/17-9-2018 απόφαση Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Ρήγα» (Β΄ 4085).

3. Την αριθμ. 271/3-6-2019 εισηγητική έκθεση του 
Προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας, από την οποία προκύπτει ότι από 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφα-
σίζουμε:

Άρθρο 1
Διάρκεια εναλλακτικής υπηρεσίας

Οι αντιρρησίες συνείδησης, οι οποίοι εκπληρώνουν 
εναλλακτική υπηρεσία, απολύονται οριστικά μετά τη 
συμπλήρωση του παρακάτω χρόνου υπηρεσίας:

α. Δώδεκα (12) μηνών, όσοι θα ήταν υπόχρεοι πλήρους 
στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, αν υπηρετού-
σαν ενόπλως.

β. Εννέα (9) μηνών, όσοι θα ήταν υπόχρεοι μειωμένης 
στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εννέα (9) μη-
νών, αν υπηρετούσαν ενόπλως.

γ. Έξι (6) μηνών, όσοι θα ήταν υπόχρεοι μειωμένης 
στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης έξι (6) μηνών, 
αν υπηρετούσαν ενόπλως.

δ. Τριών (3) μηνών, όσοι θα απολύονταν οριστικά από 
τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, αν εκπλήρωναν ενό-
πλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, 
μετά τη συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής 
υπηρεσίας τριών (3) μηνών.

Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις

Οι διατάξεις του άρθρου 1 τυγχάνουν εφαρμογής και 
για τις κάτωθι κατηγορίες αντιρρησιών συνείδησης:

α. Όσους έχουν ήδη παρουσιαστεί σε φορέα και εκπλη-
ρώνουν εναλλακτική υπηρεσία, κατά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας.

β. Όσους απολύθηκαν προσωρινά πριν από την έναρ-
ξη ισχύος της παρούσας και θα παρουσιαστούν εκ νέου 
στην υπηρεσία του φορέα που είχαν διατεθεί για συ-
μπλήρωση του υπολειπόμενου χρόνου εναλλακτικής 
υπηρεσίας.

Άρθρο 3
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής η 
Φ.421.4/1/280115/Σ.20/11-1-2011 απόφαση Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας «Οριστική απόλυση αντιρρησιών συ-
νείδησης» (Β΄111) καταργείται.

Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις

Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμο-
γή της απόφασης αυτής εκδίδονται, εφόσον απαιτηθεί, 
από τη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτε-
λείου Εθνικής Άμυνας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Ιουνίου 2019

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

Ι

Αριθμ. Φ.010/4/216739/Σ.4016 (2)
    Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Γενικού 

Επιτελείου Εθνικής Άμυνας στον Υπαρχηγό, Επι-

τελάρχη και Διευθυντές Κλάδων - Διευθύνσεων 

ΓΕΕΘΑ. 

 Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 11 και 26 του ν. 2292/1995 «Οργάνωση 

και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και 
έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 35).

β. Του άρθρου 9 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδι-
κα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).

2. Την αριθμ. Φ 010/163897/Σ.1258/12-3-2002 από-
φαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Μεταβίβαση αρμοδι-
οτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Αρχηγούς των 
Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, 
ΓΕΝ, ΓΕΑ» (Β΄383).

3. Την αριθμ. Φ.071/1/498223/Σ.209724-4-2017 από-
φαση Αρχηγού ΓΕΕΘΑ με την οποία κυρώθηκε ο Κανο-
νισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του ΓΕΕΘΑ.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

1. Οι αρμοδιότητες του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ μεταβιβάζο-
νται στον Υπαρχηγό, Επιτελάρχη και Διευθυντές Κλάδων - 
Διευθύνσεων του ΓΕΕΘΑ, σύμφωνα με το Παράρτημα 
«Α» της παρούσας απόφασης. 

2. Η μεταβίβαση οποιασδήποτε αρμοδιότητας δεν 
αναιρεί την υποχρέωση του οργάνου, στο οποίο μετα-
βιβάστηκε η αρμοδιότητα, να ενημερώνει τον Αρχηγό 
ΓΕΕΘΑ για την εξέλιξη των διάφορων θεμάτων, όταν 
τούτο κρίνεται σκόπιμο.

Άρθρο 2
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, 
καταργείται η Φ.010732/29874071.1706/9-8-2013 από-
φαση Αρχηγού ΓΕΕΘΑ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Α/

ΓΕΕΘΑ στον Υπαρχηγό, Επιτελάρχη και Διευθυντές Κλά-
δων-Διευθύνσεων ΓΕΕΘΑ» (Β΄ 2268).

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, χωρίς το Παράρτημα «Α» λόγω διαβάθμι-
σης των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. 

 Αθήνα, 15 Μαΐου 2019 

Ο Αρχηγός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

Ι

Αριθμ. 8004/8/289-λγ (3)
   Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυ-

ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και για την 

πέραν του κανονικού ωραρίου εργασία, για το 

πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας/

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για το χρο-

νικό διάστημα από 1-7-2019 μέχρι 31-12-2019. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής 

Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γε-
νικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προ-
στασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμο-
διότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 73 τ.Α΄/24-3-2014), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων (ΦΕΚ 176 τ.Α΄)».

3. Τις διατάξεις του ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α΄) «Ενί-
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων .........».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρε-
σιών Ελληνικής Αστυνομίας (ΦΕΚ 281 τ.Α΄)».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 394/2001 (ΦΕΚ Α΄- 274) «Περί 
χρόνου εργασίας προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ» και ιδίως το 
άρθρο 4 παρ. 3 α' και β':

Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, το πολιτικό προσωπικό, 
λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας των 
Αστυνομικών Υπηρεσιών ή του είδους και της μορφής 
της υπηρεσίας και των ιδιαιτεροτήτων της παρεχόμενης 
αστυνομικής εργασίας:

α. Ακολουθεί το ωράριο εργασίας των υπηρεσιών που 
υπηρετεί όταν το έργο που του έχει ανατεθεί είναι απα-
ραίτητο για την υποστήριξη της αποστολής των Υπη-
ρεσιών αυτών.
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β. Δύναται να καλείται για υπηρεσία της αρμοδιότη-
τας του, εφόσον υπάρχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι 
και κρίνεται απαραίτητη η συμβολή του, οποιαδήποτε 
ώρα του 24ωρου, καθώς και την έκτη ημέρα της εβδο-
μάδας, κατά την κρίση του προϊσταμένου ή διοικητή ή 
διευθυντή της υπηρεσίας του, ύστερα από έγκριση της 
προϊσταμένης αυτού υπηρεσίας".

6. Το π.δ. 86/29-8-2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονο-
μασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη » (ΦΕΚ 
159 τ.Α'/29-8-2018).

7. Το π.δ. 88/29-8-2018 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160 
τ.Α΄/29-8-2018).

8. Την οικ. 178 από 9-10-2018 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Προστασί-
ας του Πολίτη Αικατερίνη Παπακώστα-Σιδηροπούλου» 
(ΦΕΚ 4481 τ.Β΄/9-10-2018).

9. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ από 6-5-2016 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του 
ν. 4354/2015».

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη για το χρονικό διάστημα από 1-7-2019 
έως 31-12-2019 ως εξής:

α) Ειδικός Φορέας 1043.101.0000000 «Γραφεία Υπουρ-
γού, Υφυπουργού, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και 
Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη» ποσού πεντακοσίων εξήντα 
τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (563,40 €), που θα 
καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 
2120201001 και εφτακοσίων εννιά ευρώ και σαράντα 
τεσσάρων λεπτών (709,44 €) που θα καλυφθεί από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 2120202001.

β) Ειδικός Φορέας 1043.201.0000000 «Γενική Γραμμα-
τεία Δημόσιας Τάξης»(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) ποσού 
εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων και εννιακοσίων πενήντα 
τριών ευρώ (142.953 €) που θα καλυφθεί από τις εγγε-
γραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 2120201001 και εκατόν 
τριάντα δύο χιλιάδων και τετρακοσίων πενήντα εννέα 
ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (132.459,84 €) που 
θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 
2120202001.

γ) Ειδικός Φορέας 1043.5010000000 « Λοιπές αυτοτε-
λείς μονάδες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, 
οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό» ποσού έξι χιλιά-
δων εκατόν εβδομήντα οχτώ ευρώ και είκοσι λεπτών 
(6.178,20 €) που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις του ΚΑΕ 2120201001 και επτά χιλιάδων εξα-
κοσίων είκοσι έξι ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών 
(7.626,24€) που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις του ΚΑΕ 2120202001.

11. Την αριθμ. 8000/1/2019/41-γ από 10-6-2019 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού και Επιτελικού 
Σχεδιασμού(στο Πρώην Υ.Δ.Τ. και Π.τ.Π.).

12. Το γεγονός ότι υφίστανται επείγουσες και αυξημέ-
νες υπηρεσιακές ανάγκες για απασχόληση του πολιτικού 
προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, 

τόσο στις Κεντρικές όσο και στις Περιφερειακές Υπηρε-
σίες της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και στις λοιπές 
αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ανώτατο όριο σε αριθμό των πολιτι-
κών υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας, Κατηγορίας/
Εκπαιδευτικής Βαθμίδας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ, που μπορεί να 
εργάζεται υπερωριακά, για το χρονικό διάστημα από 
1-7-2019 μέχρι 31-12-2019 ως εξής:

1) Ειδικός Φορέας 1043.101.0000000 «Γραφεία Υπουρ-
γού, Υφυπουργού, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και 
Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του Υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη»

Α) Κατά τις εργάσιμες ημέρες:
1 άτομα επί 15 ώρες κατ' ανώτατο όριο το μήνα επί 6 

μήνες και συνολικό αριθμό ωρών εκατόν ογδόντα (90 
ώρες).

Β) Κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες:
1 άτομα επί 16 ώρες κατ' ανώτατο όριο το μήνα επί 6 

μήνες και συνολικό αριθμό ωρών εκατόν ενενήντα δύο 
(96 ώρες).

2) Ειδικός Φορέας 1043.201.0000000 «Γενική Γραμμα-
τεία Δημόσιας Τά§ης»(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ).

Α) Κατά τις εργάσιμες ημέρες:
19 άτομα επί 20 ώρες κατ' ανώτατο όριο το μήνα επί 

6 μήνες και συνολικό αριθμό ωρών δύο χιλιάδων διακο-
σίων ογδόντα (2.280 ώρες).

225 άτομα επί 15 ώρες κατ' ανώτατο όριο το μήνα επί 
6 μήνες και συνολικό αριθμό ωρών είκοσι χιλιάδων δια-
κοσίων πενήντα (20.250).

Β) Κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες:
19 άτομα επί 16 ώρες κατ' ανώτατο όριο το μήνα επί 

6 μήνες και συνολικό αριθμό ωρών χιλίων οκτακοσίων 
είκοσι τέσσερα (1.824 ώρες).

161 άτομα επί 16 ώρες κατ' ανώτατο όριο το μήνα επί 
6 μήνες και συνολικό αριθμό ωρών δέκα πέντε χιλιάδων 
τετρακοσίων πενήντα έξι (15.456).

3) Ειδικός Φορέας 1043.5010000000 « Λοιπές αυτοτε-
λείς μονάδες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, 
οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό».

Α) Κατά τις εργάσιμες ημέρες:
1 άτομο επί 20 ώρες κατ' ανώτατο όριο το μήνα επί 

6 μήνες και συνολικό αριθμό ωρών εκατόν είκοσι (120 
ώρες).

9 άτομα επί 15 ώρες κατ' ανώτατο όριο το μήνα επί 6 
μήνες και συνολικό αριθμό ωρών οκτακόσια δέκα (810).

Β) Κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες:
1 άτομο επί 16 ώρες κατ' ανώτατο όριο το μήνα επί 6 

μήνες και συνολικό αριθμό ωρών ενενήντα έξι (96 ώρες).
9 άτομα επί 16 ώρες κατ' ανώτατο όριο το μήνα επί 

6 μήνες και συνολικό αριθμό ωρών οκτακόσια εξήντα 
τέσσερα (864).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Ιουνίου 2019

Η Υπουργός Η Υφυπουργός

 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ -

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
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 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)

      Στην 60456/6-6-2019 απόφαση του Υπουργού Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2214/
τ.Β΄/8-6-2019, στη σελίδα 24790, στη γραμμή του πίνακα 
«Κατηγορία ΔΕ, κλάδος Διοικητικός, θέσεις τρεις (3)» που 

αναφέρεται στον Α/Α 2, στη 2η στήλη διορθώνεται το 
ΕΠΩΝΥΜΟ:

από το εσφαλμένο:
«ΚΟΥΝΑΚΗ»
στο ορθό:
«ΚΟΥΝΑΝΗ».

  (Από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης)   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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