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Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για 
την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις 
προσεχείς διπλές εκλογές για την ανάδειξη των 
δημοτικών και περιφερειακών αρχών της 18ης Μα−
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.000/24/255691/Σ.1562 (1)
Κατανομή και μείωση κατά βαθμό των Οργανικών Θέ−

σεων των Μονίμων Αξιωματικών του Κοινού Σώματος 
των Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων (ΣΔΓ).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 412/1974 «Περί των οργανικών 

θέσεων των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνά−
μεων» (ΦΕΚ Α΄136).

β. Τις διατάξεις της παραγράφου 3γ του άρθρου 5 
του Ν.2292/ 1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των ΕΔ και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄35).

γ. Την υπ’ αριθμ. Φ.000/156321/Σ.1316/25−02−2004 από−
φαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών−
Εθνικής Άμυνας «Κατανομή κατά βαθμό των Οργανικών 
Θέσεων των Μονίμων Αξκών του Σώματος Δικαστικών 
Γραμματέων» (ΦΕΚ Β΄404).

δ. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του «Κώδικα 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα», ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/
22−04−2005).

ε. Τις διατάξεις των άρθρων 23 δ΄(2), 61 και 71 του 
Ν.3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στε−

λεχών των Ενόπλων Δυνάμεων−Θέματα διοίκησης των 
Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄167).

στ. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ Β΄1205).

ζ. Την υπ’ αριθμ. Φ.000/92/207996/23−11−10 απόφαση 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄1840).

η. Την υπ’ αριθμ. 4 της 3ης Συνεδρίασης/01−02−2011 
Γνωμάτευση του ΣΑΓΕ.

θ. Την υπ’ αριθμ. 30 της 7ης Συνεδρίασης/15−05−2012 
Γνωμάτευση του ΣΑΓΕ.

ι. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

Άρθρο 1

1. Καταργούμε τις δεκαέξι (16) οργανικές θέσεις Αν−
θυπασπιστών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων.

2. Συστήνουμε και κατανέμουμε δεκαέξι (16) νέες ορ−
γανικές θέσεις σε βαθμούς Αξιωματικών Στρατιωτικών 
Δικαστικών Γραμματέων, λόγω καταργήσεως του εισα−
γωγικού βαθμού Ανθυπασπιστού του Σώματος αυτού 
και της αντικατάστασής του με αυτόν του Ανθυπολο−
χαγού και καθορισμού ως καταληκτικού βαθμού του 
Ταξιάρχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 
των άρθρων 61 και 23 δ (2) του Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄167), 
αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο προσαρτημένο Παράρ−
τημα «Α», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης.

3. Μειώνουμε τις νομοθετημένες οργανικές θέσεις του 
Σώματος Αξιωματικών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμ−
ματέων από εκατόν είκοσι επτά (127) σε εκατόν δεκαεν−
νέα (119) λόγω μείωσης δύο από τις ΝΟΘ και μεταφοράς 
έξι (6) θέσεων στις νομοθετημένες οργανικές θέσεις 
του Σώματος Αξιωματικών Στρατολόγων−Στρατιωτικών 
Νομικών Συμβούλων, συνεπεία μετατάξεως ισάριθμων 
Αξιωματικών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων στο 
εν λόγω Σώμα (ΣΣΝΣ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 30, 
της 7ης /15−05−12 Συνεδρίασης, Γνωμάτευση ΣΑΓΕ. Η 
μείωση των νομοθετημένων οργανικών θέσεων κατά 
βαθμό Αξιωματικών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμ−
ματέων εμφαίνεται στο προσαρτημένο Παράρτημα “Α”, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
απόφασης.
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Άρθρο 2

Από τη θέση σε ισχύ της απόφασης αυτής, η υπ’ αριθμ. 
Φ.000/156321/Σ.1316/25−02−2004 απόφαση των Υφυπουρ−

γών Οικονομίας και Οικονομικών−Εθνικής Άμυνας «Κατα−
νομή κατά βαθμό των Οργανικών Θέσεων των Μονίμων 
Αξιωματικών του Σώματος Δικαστικών Γραμματέων» 
(ΦΕΚ Β΄404) καταργείται.
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Άρθρο 3

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και να ισχύσει από δημοσιεύσεως.

Αθήνα, 16 Απριλίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Aριθμ. οικ. 14422/302 (2)
    Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για 

την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις 
προσεχείς διπλές εκλογές για την ανάδειξη των δη−
μοτικών και περιφερειακών αρχών της 18ης Μαΐου 
2014, καθώς και κατά τις επαναληπτικές και την ψη−
φοφορία για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014.

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 106 και 

της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 96/2007 «Κωδικοποί−
ηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας 
για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 116/Α΄) όπως έχει εκ 
νέου κωδικοποιηθεί με το Π.Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση 
σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για 
την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57/Α΄) σε συνδυασμό και 
με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του Π.Δ/
τος 30/1996 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο με τίτλο 
«Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» των ισχυουσών 
διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση» (ΦΕΚ 21/Α΄).

2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 51 του Συντάγ−
ματος σε συνδυασμό με αυτές του δεύτερου εδαφίου 
της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4255/2014 «Εκλογή με−
λών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 89 /Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου μόνου του Π.Δ/τος 58/2014 
«Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψη−
φοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου» (ΦΕΚ 101/Α΄) σε συνδυασμό και με τις δια−
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 4239/2014 «Δίκαιη 
ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας 
της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43/Α΄).

4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του 
Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή−
των» (ΦΕΚ 114/Α΄).

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του 
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικρά−
της» (ΦΕΚ 87/Α΄).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 
(ΦΕΚ 137/Α΄), που προστέθηκαν με το άρθρο 27 του 
Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α΄) όπως αντικαταστάθηκε το 
πρώτο εδάφιο της παρ. 2 με την παρ. 2α του άρθρου 
1 του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄), όπως ισχύουν σήμερα.

8. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 368/1989 «Οργανισμός 
του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α΄), όπως ισχύει 
σήμερα.

9. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 372/1995 «Μεταφορά της 
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το 
Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσε−
ων στο Υπουργείο Εργασίας» (ΦΕΚ 201/Α΄).

10. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 189/2009 «Καθορισμός 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 
221/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 24/2010 «Ανα−
καθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και 
τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ 56/Α΄) καθώς 
και τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4052/2012 
«Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά−
λισης για εφαρμογή του νόμου Έγκριση των Σχεδίων 
Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας 
της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης 
μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες 
επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέ−
ους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/41).

11. Την αριθμ. 22365/97/5−7−2013 κοινή απόφαση Πρω−
θυπουργού και Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
Βασιλείου Κεγκέρογλου» (ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΛ−Ω76).

12. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.27/2155/οικ.11366 / 6 Μαΐου 2014 
εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

1.− Όλες οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές 
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού 
τομέα, καθώς και όσοι γενικώς απασχολούν προσωπικό 
και υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα, υποχρεούνται να 
χορηγήσουν στο προσωπικό τους ειδική άδεια απου−
σίας με αποδοχές για την διευκόλυνση άσκησης του 
εκλογικού τους δικαιώματος, κατά τις προσεχείς διπλές 
εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφε−
ρειακών αρχών της 18ης Μαΐου 2014, καθώς και κατά 
τις επαναληπτικές και την ψηφοφορία για την ανάδει−
ξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης 
Μαΐου 2014.

2.− Ο αριθμός των ημερών αδείας απουσίας, που χο−
ρηγείται για τον ανωτέρω σκοπό και που καλύπτει τον 
απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβαση του προ−
σωπικού των υπόχρεων της παρ.1 της παρούσας στον 
τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και την 
επιστροφή τους απ’ αυτόν, καθορίζεται ως ακολούθως:

Α.− Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται 
καθεστώς εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλο−
γικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100−200 χιλιο−
μέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 201−400 χι−
λιομέτρων, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών.

γ) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέ−
τρων και άνω χορηγείται άδεια τριών (3) εργασίμων 
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ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση 
υπεύθυνη δήλωσή τους.

δ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία 
δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών 
αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, 
ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες 
μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις 
αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Β.− Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται 
καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλο−
γικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200−400 χιλιο−
μέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιο−
μέτρων και άνω, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων 
ημερών, εφόσον κινηθούν εξ’ ολοκλήρου οδικώς, με βάση 
υπεύθυνη δήλωσή τους.

γ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία 
δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών 

αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, 
ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες 
μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις 
αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

3.− Για όσους εκ των μισθωτών, που μετακινούνται 
κατά τα ανωτέρω, η Κυριακή 18 Μαΐου 2014 ή/και η Κυ−
ριακή 25 Μαΐου 2014 (ημέρες διεξαγωγής ψηφοφορίας), 
είναι εργάσιμη/ες ημέρα/ες, αυτή/ές θεωρείται/ούνται 
ως ημέρα/ες ειδικής αδείας απουσίας με αποδοχές, 
πέραν αυτών που ορίζονται στην προηγούμενη παρά−
γραφο της παρούσας. 

4.− Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη άδεια δεν συμ−
ψηφίζεται με την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Aθήνα, 7 Μαΐου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ  
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