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Αριθμός 134
Ο ΠΔΡΗ ΔΘΝΗΚΖ ΦΡΟΤΡΑ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2011
_________________
Απόθαζε κε βάζε ην άξζξν 35
Ο Τπνπξγόο Άκπλαο κε βάζε ην άξζξν 35 ηνπ πεξί Δζληθήο Φξνπξάο Νόκνπ ηνπ 2011 απνθάζηζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
Τπνπξγηθήο Απόθαζεο αξ. 8/24 Ηνπλ 2011 ε νπνία θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο, ηνλ ηξόπν θαη ηε δηαδηθαζία
ππνθαηάζηαηεο πγεηνλνκηθήο εμέηαζεο ησλ πξνζώπσλ πνπ θαινύληαη γηα θαηάηαμε ή επαλαθαηάηαμε ζηε Γύλακε ή
εθπιεξώλνπλ ζηξαηησηηθή ππεξεζία ζηε Γύλακε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, νη νπνίνη κε αίηεκά ηνπο, επηθαινύληαη όηη
γηα ιόγνπο πγείαο αδπλαηνύλ λα κεηαθηλεζνύλ θαη λα παξνπζηαζηνύλ ζηηο αξκόδηεο, δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ,
πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο, θαζώο θαη όζσλ πάζρνπλ από ζπγθεθξηκέλα λνζήκαηα, παζήζεηο ή βιάβεο ηεο πγείαο.
α. Ζ Απόθαζε ηξνπνπνηείηαη όπσο παξαθάησ:
Απόθ. ΤΠΑΜ αξ.8
Αξ.Φαθ.Τ.Α.6.18.001.15
Ο ΠΔΡΗ ΔΘΝΗΚΖ ΦΡΟΤΡΑ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2011
Απόθαζε Γπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 35
Τπνθαηάζηαηε Τγεηνλνκηθή Δμέηαζε ή Δπαλεμέηαζε, Υσξίο Απηνπξόζσπε Παξνπζία

ΘΔΜΑ:
Έρνληαο ππόςε,
(α)Σηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δζληθήο Φξνπξάο Νόκνπ ηνπ 2011,
(β)Σηο εηζεγήζεηο ηνπ Αξρεγνύ ηεο Δζληθήο Φξνπξάο,
ΑΠΟΦΑΗΕΩ
(Άξζξν 35 ηνπ Πεξί Δζληθήο Φξνπξάο Νόκνπ ηνπ 2011)
1.Γεληθά
α. Οη ζηξαηεύζηκνη, νη εζλνθξνπξνί, ηα πξόζσπα πνπ εθπιεξώλνπλ ελαιιαθηηθή θνηλσληθή ζεηεία, θαζώο θαη νη
έθεδξνη, πνπ θαινύληαη γηα θαηάηαμε ή επαλαθαηάηαμε ή εθπιεξώλνπλ ζηξαηησηηθή ππεξεζία ζηελ Δζληθή Φξνπξά,
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, δύλαληαη εθόζνλ έρνπλ ιόγνπο πγείαο πνπ δελ ηνπο επηηξέπνπλ λα κεηαθηλεζνύλ γηα ηελ
απηνπξόζσπε παξνπζία ηνπο ζηηο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο, λα ππνβάιινπλ αίηεζε καδί κε ηελ Ηαηξηθή Έθζεζε ηνπ
Παξαξηήκαηνο «Γ» νη ίδηνη ή λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξόζσπόο ηνπο γηα έγθξηζε ηεο ππνθαηάζηαηεο πγεηνλνκηθήο
εμέηαζεο ή επαλεμέηαζήο ηνπο ρσξίο ηελ απηνπξόζσπε παξνπζία ηνπο.

β. Πέξαλ ησλ παξαπάλσ πεξηπηώζεσλ, αίηεζε γηα έγθξηζε ηεο ππνθαηάζηαηεο πγεηνλνκηθήο εμέηαζήο ή
επαλεμέηαζήο ηνπο από ηηο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο ρσξίο ηελ απηνπξόζσπε παξνπζία ηνπο, δύλαληαη λα ππνβάιινπλ
θαη πξόζσπα πνπ πάζρνπλ από ζνβαξά θαη αλίαηα λνζήκαηα, παζήζεηο θαη βιάβεο ηεο πγείαο, όπσο απηά θαζνξίδνληαη
ζηνλ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α». Γηα ζηξαηεύζηκνπο πνπ θνηηνύλ ζε Δηδηθά ρνιεία ή ρνιεία Μέζεο Δθπαίδεπζεο ε
αίηεζε, ε νπνία ζπκπιεξώλεηαη από ηνπο ίδηνπο ή ηνπο γνλείο ηνπο, κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη κέζσ ηεο δηεύζπλζεο ηνπ
ρνιείνπ όπνπ θνηηνύλ καδί κε ηελ Ηαηξηθή Έθζεζε ηνπ Παξαξηήκαηνο «Δ».
2.Σύπνο αίηεζεο
Όπσο ζην Παξάξηεκα «Β».
3. Γηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο αίηεζεο
α. Ζ Μνλάδα ή ην Γ ή ην Σκήκα Δπηζηξάηεπζεο θαηά πεξίπησζε, ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο γηα
ππνθαηάζηαηε πγεηνλνκηθή εμέηαζε ή επαλεμέηαζε ρσξίο ηελ απηνπξόζσπε παξνπζία από ηελ Δπηηξνπή Δμέηαζεο
σκαηηθήο Ηθαλόηεηαο ή ην Δηδηθό Ηαηξνζπκβνύιην, αθνύ ειέγμνπλ ηελ νξζόηεηα θαη πιεξόηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ,
ππνβάιινπλ ηελ αιιεινγξαθία απεπζείαο ζηε Γηεύζπλζε ηξαηνινγηθνύ ηνπ ΓΔΔΦ (ΓΛ) εληόο πέληε (5) εκεξώλ από
ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο. Ωο εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο αίηεζεο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν αηηεηήο ή
λόκηκνο εθπξόζσπόο ηνπ έρεη πξνζθνκίζεη ζηε Μνλάδα ή ην Γ ή ην Σκήκα Δπηζηξάηεπζεο θαηά πεξίπησζε θαη ην
ηειεπηαίν δηθαηνινγεηηθό πνπ ηνπ δεηήζεθε πξνθεηκέλνπ ε αιιεινγξαθία λα είλαη πιήξεο.
β. Ζ ΓΛ κε ηε ιήςε ηεο αιιεινγξαθίαο πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ηεο πιεξόηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη:
(1) Δπηζηξέθεη ζηηο Μνλάδεο ή Γ ή Σκήκα Δπηζηξάηεπζεο γηα ζπκπιήξσζε όζεο δελ είλαη πιήξεηο ή ηα
δηθαηνινγεηηθά δελ είλαη πξσηόηππα ή λνκόηππα επηθπξσκέλα αληίγξαθα ή θσηναληίγξαθα.
(2) Δμεηάδεη όζεο είλαη πιήξεηο.
γ. Ο Γηεπζπληήο ηεο Γηεύζπλζεο ηξαηνινγηθνύ ηνπ ΓΔΔΦ, εληόο δέθα εκεξώλ από ηε ιήςε ηεο αίηεζεο, εθόζνλ
πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη από ην άξζξν 35 ηνπ Νόκνπ θαη ηελ παξνύζα, εγθξίλεη ηελ παξαπνκπή γηα
εμέηαζε ή επαλεμέηαζε ρσξίο απηνπξόζσπε παξνπζία θαη απνζηέιιεη ηελ αίηεζε κε όια ηα δηθαηνινγεηηθά ζηελ ΔΔΗ ή
ην Δηδηθό Ηαηξνζπκβνύιην θαηά πεξίπησζε γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπο.
δ. ε πεξίπησζε αίηεζεο γηα επαλεμέηαζε, ε αίηεζε καδί κε όιε ηελ πξνεγεζείζα αιιεινγξαθία ππνβάιιεηαη από ηε
ΓΛ ζην Τπνπξγείν Άκπλαο.
ε. Ζ ΔΔΗ ή ην Δηδηθό Ηαηξνζπκβνύιην όηαλ ιάβνπλ εγθξηηηθή δηαηαγή γηα ππνθαηάζηαηε πγεηνλνκηθή εμέηαζε ρσξίο
απηνπξόζσπε παξνπζία, πξνγξακκαηίδνπλ ηελ εμέηαζε ηνπ παξαπεκπόκελνπ ζηελ ακέζσο επόκελε ζπλεδξία ηνπο. Ζ
δηαδηθαζία γηα ηε ιήςε θαη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο είλαη ε ζπλήζεο κε όιεο ηηο άιιεο πεξηπηώζεηο. Ζ ΔΔΗ ή ην
Δηδηθό Ηαηξνζπκβνύιην εθόζνλ ην θξίλνπλ αλαγθαίν κπνξνύλ λα εμεηάζνπλ ή επαλεμεηάζνπλ ηνλ παξαπεκπόκελν ζηνλ
ηόπν δηακνλήο ή λνζειείαο ηνπ, πξηλ ηε ιήςε απόθαζεο.
4. Γηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ αίηεζε γηα παξαπνκπή ρσξίο απηνπξόζσπε παξνπζία
Κάζε αιιεινγξαθία πνπ ππνβάιιεηαη ζηε ΓΛ, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζεί αίηεζε γηα ππνθαηάζηαηε πγεηνλνκηθή εμέηαζε
ρσξίο απηνπξόζσπε παξνπζία ζύκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ πεξί Δζληθήο Φξνπξάο Νόκνπ ηνπ 2011, πξέπεη
απαξαίηεηα λα πεξηιακβάλεη:
α. Γηαβηβαζηηθό ηεο Μνλάδαο ή ηνπ Γ ή ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηξάηεπζεο.
β. Αληίγξαθν Φύιινπ Μεηξώνπ ή πηζηνπνηεκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ ΑΦΟ ηνπ παξαπεκπόκελνπ.
γ. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ, όπσο θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2
ηεο παξνύζαο.
δ. Ηαηξηθή Έθζεζε, από θξαηηθό ηαηξηθό ιεηηνπξγό, όπσο ζην Τπόδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο «Γ» γηα όζνπο πάζρνπλ
από ζνβαξά θαη αλίαηα λνζήκαηα, παζήζεηο θαη βιάβεο ηεο πγείαο, όπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ
Παξαξηήκαηνο «Α» ή Ηαηξηθή Έθζεζε όπσο ζην Τπόδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο «Γ» γηα όζνπο επηθαινύληαη όηη γηα
ιόγνπο πγείαο αδπλαηνύλ λα κεηαθηλεζνύλ θαη παξνπζηαζζνύλ ζηηο αξκόδηεο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο·
Γηα ζηξαηεπζίκνπο πνπ πάζρνπλ από ζνβαξά θαη αλίαηα λνζήκαηα, παζήζεηο θαη βιάβεο ηεο πγείαο, όπσο απηά
θαζνξίδνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» θαη νη νπνίνη θνηηνύλ ζε Δηδηθά ρνιεία ή ρνιεία Μέζεο
Δθπαίδεπζεο, ε Ηαηξηθή Έθζεζε, όπσο Παξάξηεκα «Δ», δύλαηαη λα ππνγξάθεηαη από ηνλ Ηαηξό ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο
πνπ θνηηά ν καζεηήο ν νπνίνο ζα βεβαηώλεη, κε βάζε ηα ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ ηεξνύληαη ζηνλ αηνκηθό θάθειν ηνπ
καζεηή, όηη απηόο πάζρεη από λόζεκα ή πάζεζε ηνπ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α». Ζ Ηαηξηθή Έθζεζε ζα πξέπεη
απαξαίηεηα λα ζπλνδεύεηαη από ηα ζρεηηθά ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ ηεξνύληαη ζην θάθειν ηνπ καζεηή.
ε. Πξόζζεηα επίζεκα ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά επηθπξσκέλα από θξαηηθό ηαηξηθό ιεηηνπξγό πνπ λα επηβεβαηώλνπλ όηη ν
παξαπεκπόκελνο πάζρεη από ζνβαξά θαη αλίαηα λνζήκαηα, παζήζεηο θαη βιάβεο ηεο πγείαο, όπσο απηά θαζνξίδνληαη
ζηνλ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α».
5.Σειηθέο δηαηάμεηο
α. Γηνηθεηηθέο, εξκελεπηηθέο θαη δηαδηθαζηηθήο θύζεσο νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απόθαζεο απηήο εθδίδνληαη από
ηε Γηεύζπλζε ηξαηνινγηθνύ ηνπ Γεληθνύ Δπηηειείνπ Δζληθήο Φξνπξάο.
β. Ζ απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη λα ηζρύζεη από ηε δεκνζίεπζή ηεο.
ΥΡΗΣΌΦΟΡΟ ΦΩΚΑΪΓΖ,
Τπνπξγόο Άκπλαο.

β. Σα παξαξηήκαηα ηεο Απόθαζεο ηξνπνπνηνύληαη όπσο παξαθάησ:
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α»
ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ Αξ.8
ΠΗΝΑΚΑ ΝΟΖΜΑΣΩΝ-ΠΑΘΖΔΩΝ-ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΑΠΔΜΠΟΝΣΑΗ ΥΩΡΗ ΑΤΣΟΠΡΟΩΠΖ ΠΑΡΟΤΗΑ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ΝΟΖΜΑ-ΠΑΘΖΖ-ΒΛΑΒΖ
Καθνήζεηεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο εθόζνλ ν αζζελήο βξίζθεηαη ζην ηειηθό ζηάδην
κε ζνβαξή αδπλακία έμεσο.
Παζήζεηο ησλ αξζξώζεσλ νπνηαζδήπνηε αηηηνινγίαο εθόζνλ πξνθαινύλ ζηνλ
αζζελή αλαπεξία θαη αδπλακία κεηαθίλεζεο.
Υξόληα Νεθξηθή Αλεπάξθεηα ζε αηκνθάζαξζε.
Άλνηα νπνηαζδήπνηε αηηηνινγίαο.
Αθξσηεξηαζκνί θάησ άθξσλ κε ζνβαξή αλαπεξία.
Βαξηά εμσππξακηδηθά ζύλδξνκα πνπ πξνθαινύλ αδπλακία κεηαθίλεζεο.
Βαξηά Ννεηηθή πζηέξεζε νπνηαζδήπνηε αηηηνινγίαο, Βαξηέο αλαπηπμηαθέο
δηαηαξαρέο Απηηζκόο.
Σεηξαπιεγία, εκηπιεγία, παξαπιεγία θάησ άθξσλ νπνηαζδήπνηε αηηηνινγίαο.
Μπνπάζεηεο βαξηάο κνξθήο κε αδπλακία κεηαθίλεζεο.
Ννζειεπόκελνη ζε Ννζνθνκεία (Κξαηηθά ε Ηδησηηθά) εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ γηα
ζνβαξά ρξνλίδνληα πξνβιήκαηα πγείαο θαζώο θαη όζνη παξαθνινπζνύλ
πξνγξάκκαηα απεμάξηεζεο εζσηεξηθήο δηακνλήο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ή ζηε
ζεξαπεπηηθή Κνηλόηεηα Αγίαο θέπεο.
Σύθισζε.
Υξόληα βαξηά αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα κε ζπλερή ρξήζε νμπγόλνπ.
Καξδηαθή αλεπάξθεηα ηειηθνύ ζηαδίνπ νπνηαζδήπνηε αηηηνινγίαο.
Κίξξσζε ήπαηνο ηειηθνύ ζηαδίνπ κε επηπινθέο
Υξόληεο βαξηέο αλαηκίεο κε αηκνζθαηξίλε θάησ από 9gr% βεβαησκέλε
εξγαζηεξηαθά.
Πξόζθαηε (θάησ ηνπ έηνπο) κεηακόζρεπζε λεθξνύ ή κε επηπινθέο.
Πξόζθαηε (θάησ ηνπ έηνπο) κεηακόζρεπζε κπεινύ ησλ νζηώλ ή κε επηπινθέο.
Κσθαιαιία βεβαησκέλε θαηάιιεια.
Ηλζνπινεμαξηώκελνη Γηαβεηηθνί
Αηκνξξνθηιηθνί

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β»
ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ Αξ.8
ΑΗΣΖΖ
(Τπόδεηγκα)
ΠΡΟ: ………………………
1.Ο ππνγεγξακκέλνο (Ολνκαηεπώλπκν)
------------------------ηνπ (όλνκα παηξόο) ----------------- θαη ηεο (όλνκα
κεηξόο) ----------ΑΜ------/----, (Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο) --------------------------, αηηνύκαη όπσο ππαρζώ ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ πεξί Δζληθήο Φξνπξάο Νόκνπ ηνπ 2011 θαη παξαπεκθζώ ρσξίο ηελ απηνπξόζσπε
παξνπζία κνπ γηα εμέηαζε ή επαλεμέηαζε από ηελ ΔΔΗ ή Δηδηθό Ηαηξνζπκβνύιην ιόγσ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Πάζεζε).
2.πλεκκέλα ππνβάιισ ηα θαζνξηδόκελα γηα ηελ πεξίπησζή κνπ δηθαηνινγεηηθά θαη εηδηθόηεξα:
α. --------------------------------------------------------------------------β. --------------------------------------------------------------------------γ. --------------------------------------------------------------------------δ. --------------------------------------------------------------------------Σόπνο / Ζκεξνκελία …………….
-ΟΑηηεηήο

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ»
ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ Αξ.8
ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
(Τπόδεηγκα)
Ο ππνγεγξακκέλνο Ηαηξηθόο Λεηηνπξγόο……………………….(1) δηεπζύλσλ ην Κπβεξλεηηθό
Ννζειεπηήξην……………………………………….(2),
βεβαηώλσ
όηη ν …………………………………....…(3) ηνπ ………….………………………(4) θαη ηεο …………………………...(5)
γελλεζείο ην έηνο ……...(6) ζηελ …...……(7) θάηνρνο ηνπ κε αξηζκό ……………….(8) Γειηίνπ Σαπηόηεηαο, πάζρεη
από……………………………………………………................................……………………………………………….................
..................................................................................................................................................................................
………….…………(9)…………………..
Ο Γηεπζύλσλ ην Ννζνθνκείν …………………………………
Ο ζεξάπσλ Ηαηξόο
Τπνγξαθή-Ολνκαηεπώλπκν
Τπνγξαθή
θξαγίδα ηνπ Ννζειεπηεξίνπ
Oδεγίεο ζύληαμεο
(1)
Αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ ππνγξάθνληνο δηεπζπληή
(2)
Αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ Κξαηηθνύ Ννζειεπηεξίνπ
(3)
Αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ αζζελή
(4)
Αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ παηέξα ηνπ
(5)
Αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηεο κεηέξαο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ
(6)
Αλαγξάθεηαη ην έηνο γέλλεζεο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ
(7)
Αλαγξάθεηαη ην ηόπνο γέλλεζεο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ
(8)
Αλαγξάθεηαη αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ
(9)
Αλαγξάθνληαη ν ηόπνο θαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο έθζεζεο
ΠΡΟΟΥΖ
Ζ έθζεζε λα είλαη θαζαξά γξακκέλε θαη κε ηνλ ίδην γξαθηθό ραξαθηήξα από ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο (ρσξίο ζβεζίκαηα θαη
δηνξζώζεηο), πξόζθαηεο έθδνζεο θαη γεληθά λα κελ αθήλεηαη ακθηβνιία γηα ηελ αιήζεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο.
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ»
ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ Αξ.8
ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
(Τπόδεηγκα)
Ο
ππνγεγξακκέλνο
Ηαηξηθόο
Λεηηνπξγόο……………………….(1)
δηεπζύλσλ
ην
Κπβεξλεηηθό
Ννζειεπηήξην……………………………………….(2),
βεβαηώλσ
όηη ν …………………………………....…(3) ηνπ ………….………………………(4) θαη ηεο …………………………...(5)
γελλεζείο ην έηνο ……...(6) ζηελ …...……(7) θάηνρνο ηνπ κε αξηζκό ……………….(8) Γειηίνπ Σαπηόηεηαο, είλαη αδύλαην
λα κεηαθηλεζεί γηα απηνπξόζσπε παξνπζίαζή ηνπ ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Καηάηαμεο, ηεο ΔΔΗ θαη ηνπ Δηδηθνύ
Ηαηξνζπκβνπιίνπ επεηδή πάζρεη από …………………………………………………….......................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………….…………(9)…………………..
Ο Γηεπζύλσλ ην Ννζνθνκείν ………………………………
Ο ζεξάπσλ Ηαηξόο
Τπνγξαθή
Τπνγξαθή-Ολνκαηεπώλπκν
θξαγίδα ηνπ Ννζειεπηεξίνπ
Oδεγίεο ζύληαμεο
(1)
Αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ ππνγξάθνληνο δηεπζπληή
(2)
Αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ Κξαηηθνύ Ννζειεπηεξίνπ
(3)
Αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ αζζελή
(4)
Αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ παηέξα ηνπ
(5)
Αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηεο κεηέξαο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ
(6)
Αλαγξάθεηαη ην έηνο γέλλεζεο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ
(7)
Αλαγξάθεηαη ην ηόπνο γέλλεζεο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ
(8)
Αλαγξάθεηαη αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ
(9)
Αλαγξάθνληαη ν ηόπνο θαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο έθζεζεο
ΠΡΟΟΥΖ
Ζ έθζεζε λα είλαη θαζαξά γξακκέλε θαη κε ηνλ ίδην γξαθηθό ραξαθηήξα από ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο (ρσξίο ζβεζίκαηα θαη
δηνξζώζεηο), πξόζθαηεο έθδνζεο θαη γεληθά λα κελ αθήλεηαη ακθηβνιία γηα ηελ αιήζεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Δ»
ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ Αξ.8

Ο ππνγεγξακκέλνο
………………………………(2),

Ηαηξηθόο

ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
(Τπόδεηγκα)
Λεηηνπξγόο
…………………………..(1)

ηεο

ρνιηθήο

Μνλάδαο

βεβαηώλσ
όηη ν …………………………………………(3) ηνπ………………………(4) θαη ηεο …………………...(5) γελλεζείο ην έηνο
……...(6) ζηελ ………(7) θάηνρνο ηνπ κε αξηζκό ……………….(8) Γειηίνπ Σαπηόηεηαο,
Πάζρεη από …………………………………………………….............................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………….…………(9)…………………..
Ο Γηεπζπληήο ………………….
Ο Ηαηξόο ηεο ρνιηθήο Μνλάδνο
Τπνγξαθή
Τπνγξαθή-Ολνκαηεπώλπκν
θξαγίδα ηνπ ρνιείνπ
Oδεγίεο ζύληαμεο
(1)
Αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ ππνγξάθνληνο Ηαηξνύ
(2)
Αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ ρνιείνπ
(3)
Αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ αζζελή
(4)
Αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ παηέξα ηνπ
(5)
Αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηεο κεηέξαο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ
(6)
Αλαγξάθεηαη ην έηνο γέλλεζεο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ
(7)
Αλαγξάθεηαη ην ηόπνο γέλλεζεο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ
(8)
Αλαγξάθεηαη αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ
(9)
Αλαγξάθνληαη ν ηόπνο θαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο έθζεζεο
ΠΡΟΟΥΖ
Ζ έθζεζε λα είλαη θαζαξά γξακκέλε θαη κε ηνλ ίδην γξαθηθό ραξαθηήξα από ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο (ρσξίο ζβεζίκαηα
θαη δηνξζώζεηο), πξόζθαηεο έθδνζεο θαη γεληθά λα κελ αθήλεηαη ακθηβνιία γηα ηελ αιήζεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο.

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5010, 28.4.2017

Κ.Δ.Π. 135/2017

Αριθμός 135
Ο ΠΕΡΘ ΕΜΠΟΡΘΚΗ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΕΞΟΠΛΘΜΟ ΠΛΟΘΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2017 (Ν. 23(Θ)/2017)
___________________
Δηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 2
Επίζεκε
Εθεκεξίδα ηεο
ΕΕ: L 257,
28.8.2014,ζ. 146.
23(Θ) ηνπ 2017.

Γηα ζθνπνύο ελαξκόληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Οδεγία
2014/90/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 23εο Θνπιίνπ 2014 ζρεηηθά
κε ηνλ εμνπιηζκό πινίσλ θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 96/98/ΕΚ ηνπ πκβνπιίνπ»,
Ο Τπνπξγόο Μεηαθνξώλ, Επηθνηλσληώλ θαη Έξγσλ, αζθώληαο ηελ εμνπζία πνπ ηνπ παξέρεηαη
κε ην άξζξν 2 ηνπ πεξί Εκπνξηθήο Ναπηηιίαο (Εμνπιηζκόο Πινίσλ) Νόκνπ ηνπ 2017, εθδίδεη ην
αθόινπζν δηάηαγκα:

πλνπηηθόο ηίηινο.

1. Σν παξόλ Δηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Εκπνξηθήο Ναπηηιίαο (Εμνπιηζκόο Πινίσλ)
Δηάηαγκα ηνπ 2017.

Εξκελεία.

2. ην παξόλ Δηάηαγκα:
«αξκόδηα αξρή» ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγό θαη νπνηνδήπνηε άιιν πξόζσπν γεληθά ή εηδηθά
εμνπζηνδνηεκέλν από ηνλ Τπνπξγό δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί Εκπνξηθήο Ναπηηιίαο
(Εμνπιηζκόο Πινίσλ) Νόκνπ ηνπ 2017 ∙
¨Νόκνο¨ ζεκαίλεη ηνλ πεξί Εκπνξηθήο Ναπηηιίαο (Εμνπιηζκόο Πινίσλ) Νόκν ηνπ 2017, όπσο
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.

Οξηζκόο
«δηεζλώλ
ζπκβάζεσλ».
77 ηνπ 1985
32 ηνπ 1989
24(ΘΘΘ) ηνπ 1997
10(ΘΘΘ) ηνπ 2001
52(ΘΘΘ) ηνπ 2004
24(ΘΘΘ) ηνπ 2006
9(ΘΘΘ) ηνπ 2009.
57 ηνπ 1989
11(ΘΘΘ) ηνπ 1995
11(ΘΘΘ) ηνπ 2001
38(ΘΘΘ) ηνπ 2003
46(ΘΘΘ) ηνπ 2004
36(ΘΘΘ) ηνπ 2005.
18 ηνπ 1980
8 ηνπ 1981
66 ηνπ 1982
4 ηνπ 1989
14(ΘΘΘ) ηνπ 2009.

3. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ Νόκνπ, ν όξνο «δηεζλείο ζπκβάζεηο» ζεκαίλεη ηελ εθάζηνηε
επηθαηξνπνηεκέλε έθδνζε:
(α) ηεο Δηεζλνύο ύκβαζεο πεξί Αζθαιείαο ηεο Αλζξώπηλεο Ζσήο ζηε Θάιαζζα ηνπ 1974
(SOLAS 74), ε νπνία θπξώζεθε κε ηνπο πεξί ηεο Δηεζλνύο πκβάζεσο πεξί Αζθαιείαο ηεο
Αλζξώπηλεο Ζσήο ζηε Θάιαζζα (Κπξσηηθνύο) θαη πεξί πλαθώλ Θεκάησλ Νόκνπο ηνπ 1985
έσο 2009·

(β) ηεο Δηεζλνύο ύκβαζεο πεξί Πξνιήςεσο ηεο Ρύπαλζεο ηεο Θάιαζζαο από πινία ηνπ
1973 θαη ην ζρεηηθό πξσηόθνιιν ηνπ 1978 (ύκβαζε MARPOL 73/78), ηα νπνία θπξώζεθαλ
κε ηνπο πεξί ηεο Δηεζλνύο πκβάζεσο πεξί Πξνιήςεσο ηεο Ρύπαλζεο ηεο Θάιαζζαο από
Πινία (Κπξσηηθνύο) θαη πεξί πλαθώλ Θεκάησλ Νόκνπο ηνπ 1989 έσο 2005· θαη

(γ) ηεο ύκβαζεο πεξί Δηεζλώλ Καλνληζκώλ πξνο Απνθπγήλ πγθξνύζεσλ ελ Θαιάζζε ηνπ
1972 (ύκβαζε COLREG 72), ε νπνία θπξώζεθε κε ηνπο πεξί ηεο ύκβαζεο πεξί Δηεζλώλ
Καλνληζκώλ γηα Απνθπγή πγθξνύζεσλ ζηε Θάιαζζα ηνπ 1972 (Κπξσηηθνύο) θαη πεξί
πλαθώλ Θεκάησλ Νόκνπο ηνπ 1980 έσο 2009.
4. Ννείηαη όηη ν πην πάλσ νξηζκόο «δηεζλείο ζπκβάζεηο» ζπκπεξηιακβάλεη ηα ζρεηηθά κε ηηο
δηεζλείο ζπκβάζεηο Πξσηόθνιια πνπ έρνπλ θπξσζεί από ηε Δεκνθξαηία, θαζώο θαη ηνπο
ζπλαθείο Κώδηθεο πνπ ηζρύνπλ ζηε Δεκνθξαηία ηα νπνία θαζνξίδνπλ εηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ
έγθξηζε από ηελ αξκόδηα αξρή ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ πξόθεηηαη λα ηνπνζεηεζεί ζε πινία.
___________________
Έγηλε ζηηο 4 Απξηιίνπ 2017.

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5010, 28.4.2017

Κ.Δ.Π. 136/2017

Αριθμός 136
Ο ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΟΤ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟ, ΚΕΦ. 154
___________________
Τπολογιζμόρ Επιηοκίος Αναθοπάρ ζύμθωνα με ηο άπθπο 314Α
Η Κενηπική Σπάπεζα ηηρ Κύππος, αζκώνηαρ ηιρ εξοςζίερ πος ηηρ παπέσει ηο άπθπο 314Α ηος πεπί Ποινικού Κώδικα
Νόμος, Κεθ. 154 όπωρ ηποποποιήθηκε μεηαγενέζηεπα, ςπολόγιζε ζύμθωνα με ηιρ ππόνοιερ ηος εν λόγω άπθπος ηο
επιηόκιο αναθοπάρ ζηο 9.12%.

