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ΥΑ Φ.400/32/82424/Σ.343 (ΦΕΚ Β΄ 1139/03/06/2011 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει)
Φ. 400/15/214623/Σ. 3587/24 Μαΐ 19 Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ (Β΄2335)
Φ.440/13/404439/Σ. 5538/15 Ιουν 17/ΓΕΣ/Β1/5β

1. Σας γνωρίζουμε ότι με το (β) σχετικό, το οποίο σας διαβιβάζεται συνημμένα, τροποποιήθηκε το (α) όμοιο, που αφορά σε διοικητικά και άλλα ευεργετικά
μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και
οξέα κοινωνικά προβλήματα.
2. Μετά τα παραπάνω κρίνεται αναγκαία η έκδοση της παρούσας διαταγής, σε αντικατάσταση του (γ) σχετικού, με την οποία δίνονται διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή του (α) ομοίου όπως αυτό τροποποιήθηκε με το (β) σχετικό.
3. Συγκεκριμένα, καθορίζονται τα εξής:
α. Επί του άρθρου 2 του (β) σχετικού:
(1) Για την υπαγωγή των στελεχών σε μία εκ των κατηγοριών της
παραγράφου 1 απαιτείται αναφορά, μαζί με τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:
(α) Γονείς με ανήλικο τέκνο ΑμεΑ:
Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης τελευταίου διμήνου και επιπλέον γνωμάτευση για την ασθένεια ή την αναπηρία όπως ορίζεται στο
άρθρο 1, παράγραφος α, του (β) ομοίου.
(β) Στρατιωτικοί που με δικαστική απόφαση έχουν την επιμέλεια ΑμεΑ:
1/ Αντίγραφο της δικαστικής απόφασης ανάθεσης της επιμέλειας.
2/ Γνωμάτευση για την ασθένεια ή την αναπηρία όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παράγραφος α, του (β) ομοίου.

./.

-2(γ) Στρατιωτικοί με σύζυγο ΑμεΑ:
Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης τελευταίου διμήνου και επιπλέον γνωμάτευση για την αναπηρία όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παράγραφος α, του (β) ομοίου.
(δ) Στρατιωτικοί με σύζυγο που νοσηλεύεται για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών:
Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης τελευταίου διμήνου και επιπλέον βεβαίωση του νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται ο/η σύζυγος του
στρατιωτικού που να αναφέρεται η διάρκεια της νοσηλείας .
(ε) Γυναίκες στρατιωτικοί που τους έχει ανατεθεί με δικαστική
απόφαση η επιμέλεια ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο μήνα
της ηλικίας του:
Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης τελευταίου διμήνου καθώς και αντίγραφο της δικαστικής απόφασης ανάθεσης της επιμέλειας
(στ) Γυναίκες στρατιωτικοί που έχουν τέκνο που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο μήνα της ηλικίας του:
Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης τελευταίου διμήνου
(ζ) Γονέας ανήλικου τέκνου που ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα
την επιμέλεια αυτού (μονογονεϊκές οικογένειες, διαζευγμένοι):
1/ Δικαστική Απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη που
να καθορίζει την αποκλειστική επιμέλεια του τέκνου (για διαζευγμένους).
2/ Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου
διμήνου.
(η) Γονέας ανήλικου τέκνου ΑμΕΑ που ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα την επιμέλεια αυτού (μονογονεϊκές οικογένειες, διαζευγμένοι):
Όπως παραπάνω και επιπλέον τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος α, του (β) σχετικού.
(θ) Ανάδοχοι γονείς:
Απόφαση αναδοχής
(ι) Γυναίκες στρατιωτικοί που υπόκεινται σε διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής:
1/ Βεβαίωση της Μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπου διεξάγεται η διαδικασία, στην οποία να αναγράφεται ο αριθ./.

-3μός των προσπαθειών που έχουν πραγματοποιηθεί καθώς και η ημερομηνία έναρξης της φαρμακευτικής αγωγής της συγκεκριμένης προσπάθειας. Το εν λόγω
δικαιολογητικό να υποβάλεται απευθείας στην οικεία Επιτροπή Απαλλαγών, η
οποία να βεβαιώνει την έναρξη διαδικασίας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
2/ Ακολούθως η βεβαίωση μαζί με την απόφαση της οικείας Επιτροπής Απαλλαγών να υποβάλονται άμεσα στην οικεία Δνση Ο-Σ/ΓΕΣ
του στελέχους, η οποία να εκδίδει τη διαταγή υπαγωγής της στην κατηγορία.
(2) Το γυναικείο στρατιωτικό προσωπικό που έχει αιτηθεί την υπαγωγή του στην κατηγορία της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του (β) σχετικού,
εάν για οποιοδήποτε λόγο η έκδοση διαταγής υπαγωγής καθυστερήσει μπορεί να
κάνει χρήση του ευεργετήματος της απαλλαγής για είκοσι (20) ημέρες από υπηρεσίες και ασκήσεις από την έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής μέχρι την ωοληψία,
εφόσον υπάρχει απόφαση της οικείας Επιτροπής Απαλλαγών.
(3) Στην περίπτωση συζευγμένων στρατιωτικών με ανήλικο τέκνο,
που ο/η σύζυγός τους τοποθετείται σε Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (Στρατηγεία ΕΥΕ, Μονάδες ΕΥΕ, Αποστολές ΟΗΕ) και για όσο διάστημα υπηρετεί σε
αυτές τις θέσεις ο έτερος σύζυγος απαλλάσσεται από τη συμμετοχή του σε ασκήσεις.
(4) Οι αναφορές με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για υπαγωγή
σε μία εκ των κατηγοριών των παρ.1,3,4 του (β) σχετικού να υποβάλονται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων άμεσα και
ιεραρχικά στις οικείες Δνσεις Ο-Σ του ΓΕΣ για έλεγχο και έκδοση Διαταγής.
(5) Απόφαση για την εφαρμογή της παρ.8 του (β) σχετικού να λαμβάνεται από την οικεία Δνση Ο-Σ του ΓΕΣ στην οποία να υποβάλεται άμεσα και
ιεραρχικά το αίτημα του/της στρατιωτικού.
β. Επί του άρθρου 4 του (α) σχετικού:
Για τη διευκόλυνση των οικογενειών του εν ενεργεία στρατιωτικού
προσωπικού που αποβιώνει ή καθίσταται ανάπηρο καθορίζονται, τα παρακάτω:
(α) Η Δνση του Όπλου ή Σώματος που ανήκει ο/η εκλιπών/ούσα ή
ο/η παθών/ούσα, αμέσως μόλις γίνει γνωστό το συμβάν, να ορίζει κατάλληλο Αξκό
- Υπξκό, ο οποίος να είναι υπεύθυνος για την άμεση συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών σε συνεργασία με το ΓΕΣ/ΔΟΙ.
(β) Εφόσον απαιτείται κατά περίπτωση, να εξασφαλίζεται
εξουσιοδότηση, από την οικογένεια του/της εκλιπόντος/ούσης ή του/της
παθόντος/ούσας, προκειμένου να παραλαμβάνονται τα αναγκαία υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπόθεση και να παρέχεται κάθε άλλη

./.

-4δυνατή διευκόλυνση. Παράλληλα τα εν λόγω στελέχη να λειτουργούν και ως σύνδεσμοι της οικογένειας με την Υπηρεσία, προκειμένου να γίνονται γνωστά τυχόν
προβλήματα που παρουσιάζονται και να ερευνάται η δυνατότητα επίλυσής τους.
γ.

Επί του άρθρου 7 του (α) σχετικού:

Στις περιπτώσεις που τα στελέχη εκτελούν εβδομαδιαία υπηρεσία ή
υπηρεσία που διαρκεί πέραν των δύο συνεχόμενων ημερών και απαιτεί διανυκτερεύσεις, ο Διοικητής δύναται να χορηγεί τις δικαιούμενες απαλλαγές σε διάστημα
ενός μήνα.
4. Με το παρόν αντικαθίσταται το (γ) όμοιο, το οποίο παύει να ισχύει και
να καταστραφεί, όπως προβλέπεται.
5. Έναρξη εφαρμογής της παρούσης από τη λήψη της.
6. Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλου του προσωπικού.
7. Τα ΥΠΕΘΑ/ΣΓ κ. ΥΕΘΑ-ΑΝΥΕΘΑ και ΓΕΕΘΑ στα οποία κοινοποιείται
το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.
8. Χειριστής θέματος: ΜΥ ΠΕ Α΄ Ασημένια Εμμανουήλ Γρηγοράκη,
Βοηθός Επιτελή ΓΕΣ/Β1/4γ, τηλ.: 8003235.

Ακριβές Αντίγραφο

ΜΥ ΠΕ Α΄ Ασημένια Εμμ. Γρηγοράκη
B. Επιτελή Β1/4γ

Αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς
ΑΡΧΗΓΟΣ

