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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Εξαγορά του υπόλοιπου της εναλλακτικής υπηρεσί−
ας των αντιρρησιών συνείδησης, που έχουν συ−
μπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της
ηλικίας τους. ......................................................................................
Καθορισμός χρηματικού προστίμου, που επιβάλλε−
ται σε έφεδρους για μη τήρηση των στρατιωτι−
κών τους υποχρεώσεων...........................................................
Καθορισμός χρηματικού προστίμου, που επιβάλλε−
ται σε ανυπότακτους και Λιποτάκτες..........................
Ρύθμιση υποχρεώσεων των αντιρρησιών συνείδη−
σης, που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέ−
μπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. ..................................
Τροποποίηση της 2064/1−12−94 απόφασης του Υπουργού
Τουρισμού «Παραχώρηση αδείας για ίδρυση λειτουρ−
γία και εκμετάλλευση καζίνο στον Νομό Θεσσαλονί−
κης» (Φ.Ε.Κ. 904/Β΄/06−12−94), όπως τροποποιήθηκε με
τις υπουργικές αποφάσεις 16067/30.07.2008 (Φ.Ε.Κ.
1576/Β΄/6−8−2008) και 14594/7.8.2009 (Φ.Ε.Κ 1787/Β΄/
27−8−2009) και ισχύει. ...............................................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 429.1/ 19/281812
(1)
Εξαγορά του υπόλοιπου της εναλλακτικής υπηρεσίας
των αντιρρησιών συνείδησης, που έχουν συμπληρώσει
το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Την παράγραφο 2 του άρθρου 79 του ν. 3883/10
«Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των
Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων
Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 167).
β. Το ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, έλεγχος
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 247).

γ. Το άρθρο 90 «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/05 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
δ. Το π.δ. 16/89 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων
Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) και των τοπικών Γρα−
φείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (ΦΕΚ Α΄ 6),
όπως ισχύει.
ε. Το ν.δ. 356/74 «Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσό−
δων», (ΦΕΚ Α΄ 90), όπως ισχύει.
στ. Την Δ6Α1142500 ΕΞ 2010 3−11−2010 (ΦΕΚ 1725, τ.Β΄)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών, με την οποία ανατέθηκε η άσκηση αρ−
μοδιοτήτων για θέματα φορολογίας στον Υφυπουργό
Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά (άρθρο 3 παρ. 2), απο−
φασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθορισμός του καταβλητέου ποσού για εξαγορά
κάθε μήνα εναλλακτικής υπηρεσίας
των αντιρρησιών συνείδησης,
που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο)
έτος της ηλικίας τους
1. Το χρηματικό ποσό, που καταβάλλεται για την
εξαγορά κάθε μήνα εναλλακτικής υπηρεσίας από τους
υπαγόμενους στην παράγραφο 1 του άρθρου 79 του
ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167), καθορίζεται σε οκτακόσια
δέκα (810) ευρώ.
2. Το υπόλοιπο της εναλλακτικής υπηρεσίας που εξα−
γοράζεται, υπολογίζεται με βάση το χρόνο της εναλ−
λακτικής υπηρεσίας, που απαιτείται για την οριστική
απόλυση των αντιρρησιών συνείδησης, όπως αυτός
καθορίζεται με τις εκάστοτε αποφάσεις του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας.
3. Οι πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις, που τυ−
χόν υπέχουν οι παραπάνω, εξαγοράζονται εφάπαξ, πριν
ή ταυτόχρονα με την καταβολή της πρώτης δόσης,
εφόσον πρόκειται για τμηματική εξαγορά του υπόλοι−
που της εναλλακτικής υπηρεσίας ή με την καταβολή
ολόκληρου του ποσού, εφόσον πρόκειται για εφάπαξ
εξαγορά της. Το χρηματικό ποσό εξαγοράς για κάθε
μήνα πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης καθορίζεται
από τις ειδικές διατάξεις.
4. Τα παραπάνω χρηματικά ποσά αποτελούν έσοδα
του Δημοσίου, περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολο−
γισμό και αποδίδονται στον ΚΑΕ 3838.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 2
Διαδικασία εξαγοράς του υπόλοιπου
της εναλλακτικής υπηρεσίας
των αντιρρησιών συνείδησης

1. Η καταβολή του χρηματικού ποσού εξαγοράς του
υπόλοιπου της εναλλακτικής υπηρεσίας, όπως αυτό
καθορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της πα−
ρούσας απόφασης, γίνεται εφάπαξ ή τμηματικά, τόσο
για τους υπόχρεους πλήρους εναλλακτικής υπηρεσίας,
όσο και για τους υπόχρεους μειωμένης εναλλακτικής
υπηρεσίας.
2. Όσοι θα απολύονταν οριστικά, μετά την εκπλήρωση
εναλλακτικής υπηρεσίας πέντε (5) μηνών, εξαγοράζουν
εφάπαξ το υπόλοιπο της εναλλακτικής υπηρεσίας που
υπέχουν.
3. Όσοι επιθυμούν τμηματική καταβολή του χρηματι−
κού ποσού, υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση στο
αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, στην οποία δηλώνουν
και τον επιθυμητό αριθμό των δόσεων, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στις παραγράφους 7, 8 και 9 του άρθρου
αυτού.
4. Τα Στρατολογικά Γραφεία, με βάση τη διάρκεια
της εναλλακτικής υπηρεσίας, που υπέχουν όσοι εξαγο−
ράζουν, προσδιορίζουν οριστικά κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης:
α. Τη διάρκεια του υπόλοιπου της εναλλακτικής υπη−
ρεσίας, που υπέχουν οι ενδιαφερόμενοι και εξαγορά−
ζεται.
β. Το χρηματικό ποσό, που αναλογεί για την εξαγορά,
καθώς και τον αριθμό των δόσεων και τις προθεσμίες
καταβολής τους, σε περίπτωση τμηματικής καταβο−
λής.
5. Σε περίπτωση που από την ημερομηνία υποβολής
του αιτήματος εξαγοράς, μέχρι την προηγούμενη της
ημερομηνίας συμπλήρωσης του απαιτούμενου προς
απόλυση χρόνου εναλλακτικής υπηρεσίας, τον οποίο
ανέλαβε να εκπληρώσει ο αντιρρησίας συνείδησης κατ’
εφαρμογή της Φ.429.1/20/281813/Σ.397/11−1−11 απόφασης
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που προβλέπεται στην
παράγραφο 5 του άρθρου 79 του ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄
167), μεταβληθεί η διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας
του αιτούντος, αναπροσαρμόζεται ανάλογα ο αριθμός
των δόσεων και το συνολικό χρηματικό ποσό, όπως
καθορίζεται στις παραγράφους 7, 8, και 9 του άρθρου
αυτού.
6. Εφόσον έχει υπηρετηθεί μέρος του μήνα, ο ενδια−
φερόμενος εξαγοράζει τις υπόλοιπες ημέρες του μήνα.
Στην περίπτωση αυτή, για κάθε ημέρα καταβάλλεται το
χρηματικό ποσό, που προκύπτει από τη διαίρεση του
χρηματικού ποσού, το οποίο προβλέπεται για κάθε μήνα,
με τον αριθμό τριάντα (30). Το ποσό που προκύπτει,
πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των ημερών του μήνα,
που απομένουν για εξαγορά.
7. Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής, το χρηματικό
ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται όπως παρακάτω:
α. Για όσους θα ήταν υπόχρεοι πλήρους στρατεύσιμης
στρατιωτικής υποχρέωσης, αν υπηρετούσαν ενόπλως,
σε τέσσερις (4) δόσεις από τις οποίες το ένα τέταρτο
(1/4) με την πρώτη δόση και το υπόλοιπο μέχρι τρεις
ετήσιες ισόποσες δόσεις, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του
έτους που προκύπτει, αν στο έτος απόλυσής τους προ−
στεθούν τρία (3) έτη.

β. Για όσους θα ήταν υπόχρεοι μειωμένης στρατεύ−
σιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εννέα (9) μηνών, αν
υπηρετούσαν ενόπλως, σε τρεις (3) δόσεις από τις
οποίες το ένα τρίτο (1/3) με την πρώτη δόση και το
υπόλοιπο μέχρι δύο (2) ισόποσες ετήσιες δόσεις, μέχρι
την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει, αν στο
έτος απόλυσής τους προστεθούν δύο έτη.
γ. Για όσους θα ήταν υπόχρεοι μειωμένης στρατεύσι−
μης στρατιωτικής υποχρέωσης έξι (6) μηνών, αν υπηρε−
τούσαν ενόπλως, σε δύο (2) δόσεις από τις οποίες το
ένα δεύτερο (1/2) με την πρώτη δόση και το υπόλοιπο
ένα δεύτερο (1/2) σε μία δόση, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
του επόμενου από την απόλυση έτους.
8. Η κατά δόσεις καταβολή του ποσού εξαγοράς ολο−
κληρώνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους, κατά
το οποίο οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν το τεσσα−
ρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας τους.
9. Σε περίπτωση που από την ημερομηνία απόλυσης,
τα έτη που απομένουν για τη συμπλήρωση του τεσσα−
ρακοστού πέμπτου (45ου) έτους της ηλικίας τους είναι
λιγότερα από τρία, το υπόλοιπο χρηματικό ποσό θα
καταβάλλεται σε ισόποσες ετήσιες δόσεις, ανάλογα με
τον αριθμό των ημερολογιακών ετών, που απομένουν
για τη συμπλήρωσή του ή σε μία ετήσια δόση, εφόσον
συμπληρώνουν το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος (45ο) της
ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως επόμε−
νου από την απόλυση έτους. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι
συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για εξαγορά χρόνο
εναλλακτικής υπηρεσίας κατά το έτος που διανύουν
το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας τους,
το απαιτούμενο για την εξαγορά ποσό καταβάλλεται
εφάπαξ.
10. Η εξαγορά όσων καταβάλλουν εφάπαξ γίνεται με
βάση ειδικό υπηρεσιακό σημείωμα εξαγοράς, που εκδί−
δεται από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. Τα χρη−
ματικά ποσά καταβάλλονται σε οποιαδήποτε Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), η οποία εκδίδει σχετικό
αποδεικτικό διπλότυπο είσπραξης, το οποίο καταθέτουν
με μέριμνά τους οι ενδιαφερόμενοι στο Στρατολογικό
τους Γραφείο, για την στρατολογική τους τακτοποί−
ηση.
11. Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής του ποσού:
α. Η πρώτη δόση καταβάλλεται σύμφωνα με τη δι−
αδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 10 του
άρθρου αυτού.
β. Για τις υπόλοιπες δόσεις, απαιτείται απόφαση
του Διευθυντή του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφεί−
ου. Παράλληλα, συντάσσεται και αποστέλλεται, μαζί
με την απόφαση, χρηματικός κατάλογος στην αρμόδια
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), προκειμένου να
βεβαιωθεί και να εισπραχθεί από αυτήν το ποσό, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων. Αντίγραφο της απόφασης και του χρηματικού
καταλόγου τηρείται στο αρχείου του Στρατολογικού
Γραφείου.
12. Στην απόφαση αναγράφονται υποχρεωτικά:
α. Τα ληξιαρχικά στοιχεία και ο στρατιωτικός αριθμός
του υπόχρεου σε καταβολή.
β. Η αιτία και η νομική βάση, σύμφωνα με την οποία
γίνεται η καταβολή.
γ. Το συνολικό ποσό, οι καταβλητέες δόσεις και οι
προθεσμίες καταβολής τους, όπως καθορίζεται στις
παραγράφους 7, 8 και 9 του παρόντος άρθρου.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
δ. Ο ΚΑΕ προϋπολογισμού, υπέρ του οποίου καταβάλ−
λεται το χρηματικό ποσό.
ε. Η ημερομηνία έκδοσης, σφραγίδες και υπογραφές
των αρμόδιων οργάνων του Στρατολογικού Γραφείου.
στ. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
13. Όσοι επιλέγουν τμηματική καταβολή του ποσού
της εξαγοράς, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να κα−
ταβάλουν οποτεδήποτε, εφάπαξ, το σύνολο των υπο−
λειπόμενων δόσεων.
Άρθρο 3
Διαδικασία επιστροφής
αχρεωστήτως καταβληθέντων
1. Εφόσον διαπιστωθεί, ότι χρηματικά ποσά, που προ−
βλέπονται από την παρούσα ή μέρος αυτών καταβλήθη−
καν αχρεωστήτως, ακολουθείται η διαδικασία επιστρο−
φής τους ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
2. Η επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος πο−
σού, επέρχεται με απόφαση του Διευθυντή του αρμό−
διου Στρατολογικού Γραφείου, που κοινοποιείται στον
ενδιαφερόμενο.
3. Στην απόφαση θα πρέπει να αναγράφονται τα πα−
ρακάτω:
α. Τα ληξιαρχικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώ−
νυμο, Μητρώνυμο, δήμος ή κοινότητα εγγραφής στο
Μητρώο αρρένων, αύξων αριθμός εγγραφής στο Μη−
τρώο αρρένων και ακριβής ημερομηνία γέννησης) και
ο στρατιωτικός αριθμός.
β. Η απόφαση του Στρατολογικού Γραφείου με την
οποία καταβάλλεται το ποσό εξαγοράς, η οποία ακυ−
ρώνεται.
γ. Το χρηματικό ποσό που καταβλήθηκε αχρεωστήτως,
ολικά ή μερικά.
δ. Η αιτία και η νομική βάση, από την οποία προκύπτει
ότι το χρηματικό ποσό καταβλήθηκε αχρεωστήτως.
ε. Η ημερομηνία έκδοσης, σφραγίδες και υπογραφές
των αρμόδιων οργάνων του Στρατολογικού Γραφείου.
στ. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
4. Στη συνέχεια συντάσσεται Ατομικό Φύλλο Έκπτω−
σης (ΑΦΕΚ) σε τέσσερα (4) αντίτυπα, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 98 και 99 του ΠΔ 16/1989 (ΦΕΚ
Α΄ 6). Η απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου μαζί με τα τρία (3) εκ των τεσσάρων (4) αντι−
τύπων ΑΦΕΚ, αποστέλλονται στην αρμόδια Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) στην οποία είχε βεβαιωθεί
το χρηματικό ποσό για εκτέλεση.
5. Αντίγραφο της απόφασης και ένα (1) Ατομικό Φύλλο
Έκπτωσης (Α−ΦΕΚ) τηρείται στο αρχείο του Στρατολο−
γικού Γραφείου.
Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις
Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρ−
μογή της απόφασης αυτής εκδίδονται, εφόσον απαιτη−
θεί, από τη Διεύθυνση Στρατολογικού − Στρατιωτικών
Νομικών Συμβούλων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Άμυνας.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
Αριθμ. Φ. 429.1/ 18/281811
(2)
Καθορισμός χρηματικού προστίμου, που επιβάλλεται
σε έφεδρους για μη τήρηση των στρατιωτικών τους
υποχρεώσεων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 49 του
ν. 3421/05 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ Α΄ 302), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή
του από το ν. 3883/10 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρ−
χία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα
διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και
συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167).
β. Το ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, έλεγχος
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 247).
γ. Το άρθρο 90 «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/05 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ
Α΄ 98).
δ. Το π.δ. 16/89 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων
Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) και των τοπικών Γρα−
φείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (ΦΕΚ Α΄ 6),
όπως ισχύει.
ε. Το ν.δ. 356/74 «Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσό−
δων», (ΦΕΚ Α΄ 90), όπως ισχύει.
στ. Την Δ6Α1142500 ΕΞ 2010 3−11−2010 (ΦΕΚ 1725, τ.Β΄)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών, με την οποία ανατέθηκε η άσκηση αρ−
μοδιοτήτων για θέματα φορολογίας στον Υφυπουργό
Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά (άρθρο 3 παρ. 2), απο−
φασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθορισμός του ύψους του χρηματικού προστίμου,
που επιβάλλεται στους έφεδρους
Το ύψος του χρηματικού προστίμου, που επιβάλλεται
σε έφεδρους, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του
άρθρου 49 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ Α΄ 302), για μη τή−
ρηση των υποχρεώσεών τους, ανέρχεται σε ενενήντα
(90) ευρώ.
Άρθρο 2
Βεβαίωση και είσπραξη του χρηματικού προστίμου,
που επιβάλλεται στους έφεδρους
1. Τα παραπάνω χρηματικά ποσά αποτελούν έσοδα
του Δημοσίου, περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολο−
γισμό και αποδίδονται στον ΚΑΕ 3739.
2. Το χρηματικό πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση
του Διευθυντή του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου.
Παράλληλα, συντάσσεται και αποστέλλεται, μαζί με την
απόφαση, χρηματικός κατάλογος στην αρμόδια Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), προκειμένου να βεβαιωθεί
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και να εισπραχθεί από αυτήν το ποσό, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται στον έφεδρο και
αντίγραφο αυτής, καθώς και του χρηματικού καταλόγου
τηρείται στο αρχείο του Στρατολογικού Γραφείου.
3. Αρμόδια ΔΟΥ για τη βεβαίωση και είσπραξη είναι
αυτή της φορολογίας του υπόχρεου και σε περίπτωση
που η διεύθυνση κατοικίας δεν είναι γνωστή, η ΔΟΥ της
έδρας του Στρατολογικού Γραφείου.
4. Στην απόφαση αναγράφονται υποχρεωτικά:
α. Τα ληξιαρχικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώ−
νυμο, Μητρώνυμο, δήμος ή κοινότητα εγγραφής στο
Μητρώο αρρένων, αύξων αριθμός εγγραφής στο Μη−
τρώο αρρένων και ακριβής ημερομηνία γέννησης) και ο
στρατιωτικός αριθμός του υπόχρεου σε καταβολή.
β. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
γ. Η αιτία και η νομική βάση, σύμφωνα με την οποία
γίνεται η καταβολή.
δ. Το χρηματικό ποσό του προστίμου.
ε. Ο ΚΑΕ προϋπολογισμού, υπέρ του οποίου καταβάλ−
λεται το χρηματικό ποσό.
στ. Η ημερομηνία έκδοσης, σφραγίδες και υπογραφές
των αρμόδιων οργάνων του Στρατολογικού Γραφείου.
Άρθρο 3
Διαδικασία επιστροφής
αχρεωστήτως καταβληθέντων
1. Εφόσον διαπιστωθεί, ότι χρηματικά ποσά, που προ−
βλέπονται από το άρθρο 1 της απόφασης αυτής, κα−
ταβλήθηκαν αχρεωστήτως, ακολουθείται η διαδικασία
επιστροφής τους ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
2. Η επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος πο−
σού, επέρχεται με απόφαση του Διευθυντή του αρμό−
διου Στρατολογικού Γραφείου, που κοινοποιείται στον
ενδιαφερόμενο.
3. Στην απόφαση πρέπει να αναγράφονται υποχρε−
ωτικά:
α. Τα ληξιαρχικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώ−
νυμο, Μητρώνυμο, δήμος ή κοινότητα εγγραφής στο
Μητρώο αρρένων, αύξων αριθμός εγγραφής στο Μη−
τρώο αρρένων και ακριβής ημερομηνία γέννησης) και
ο στρατιωτικός αριθμός.
β. Η απόφαση του Στρατολογικού Γραφείου επιβολής
του χρηματικού προστίμου, η οποία ακυρώνεται.
γ. Το χρηματικό ποσό που καταβλήθηκε αχρεωστή−
τως.
δ. Η αιτία και η νομική βάση, από την οποία προκύπτει
ότι το χρηματικό πρόστιμο καταβλήθηκε αχρεωστή−
τως.
ε. Η ημερομηνία έκδοσης, σφραγίδες και υπογραφές
των αρμοδίων οργάνων του Στρατολογικού Γραφείου.
στ. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
4. Στη συνέχεια συντάσσεται Ατομικό Φύλλο Έκπτω−
σης (ΑΦΕΚ) σε τέσσερα (4) αντίτυπα, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 98 και 99 του ΠΔ 16/1989 (ΦΕΚ
Α΄ 6). Η απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου μαζί με τα τρία (3) εκ των τεσσάρων (4) αντι−
τύπων ΑΦΕΚ, αποστέλλονται στην αρμόδια Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), στην οποία είχε βεβαιωθεί
το χρηματικό πρόστιμο για εκτέλεση.
5. Αντίγραφο της απόφασης καθώς και το ένα (1)
Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) τηρούνται στο αρχείο
του Στρατολογικού Γραφείου.

Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις
Χρηματικά πρόστιμα, που επιβλήθηκαν κατ’ εφαρμογή
της καταργούμενης απόφασης σε έφεδρους για μη τή−
ρηση των υποχρεώσεών τους και δεν εξαγοράσθηκαν,
βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τη διαδι−
κασία της παρούσης απόφασης.
Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις
Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή
της απόφασης αυτής εκδίδονται, εφόσον απαιτηθεί, από
τη Διεύθυνση Στρατολογικού − Στρατιωτικών Νομικών
Συμβούλων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταρ−
γείται η Φ.420/6/80222/Σ.31/10 Φεβ 2006 κοινή απόφαση
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής
Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 229).
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
Αριθμ. Φ.429.1/ 17/281810
(3)
Καθορισμός χρηματικού προστίμου, που επιβάλλεται
σε ανυπότακτους και λιποτάκτες.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 51
και της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του ν. 3421/05
«Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 302).
β. Τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 77 του
ν. 3883/10 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στε−
λεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των
Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατά−
ξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167).
γ. Το ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, έλεγχος
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 247).
δ. Το άρθρο 90 «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/05 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ
Α΄ 98).
ε. Το π.δ. 16/89 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων
Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) και των τοπικών Γρα−
φείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (ΦΕΚ Α΄ 6),
όπως ισχύει.
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στ. Το ν.δ. 356/74 «Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων
Εσόδων», (ΦΕΚ Α΄ 90), όπως ισχύει.
ζ. Την Δ6Α1142500 ΕΞ 2010 3−11−2010 (ΦΕΚ 1725, τ.Β΄)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών, με την οποία ανατέθηκε η άσκηση αρ−
μοδιοτήτων για θέματα φορολογίας στον Υφυπουργό
Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά (άρθρο 3 παρ. 2), απο−
φασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθορισμός του ύψους του χρηματικού προστίμου,
που επιβάλλεται στους ανυπότακτους,
λιποτάκτες και έφεδρους
Το χρηματικό πρόστιμο, που επιβάλλεται κατ’ εφαρμογή
της παραγράφου 5 του άρθρου 51 και της παραγράφου 3
του άρθρου 52 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ Α΄ 302) σε ανυπότα−
κτους και λιποτάκτες αντίστοιχα, καθορίζεται ως εξής:
α. Στους ανυπότακτους σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ.
β. Στους έφεδρους ανυπότακτους σε χίλια (1.000)
ευρώ.
γ. Στους λιποτάκτες σε χίλια (1.000) ευρώ για κάθε
μήνα λιποταξίας και μέχρι έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ.
Εφόσον η λιποταξία διήρκησε λιγότερο από μήνα, ο εν−
διαφερόμενος καταβάλλει το χρηματικό ποσό, το οποίο
προκύπτει από τη διαίρεση του χρηματικού ποσού, που
προβλέπεται για κάθε μήνα, με τον αριθμό τριάντα (30).
Το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται επί τον αριθ−
μό των ημερών λιποταξίας.
Άρθρο 2
Βεβαίωση και είσπραξη του χρηματικού προστίμου,
που επιβάλλεται στους ανυπότακτους, λιποτάκτες
1. Τα παραπάνω χρηματικά ποσά αποτελούν έσοδα
του Δημοσίου, περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολο−
γισμό και αποδίδονται στον ΚΑΕ 3739.
2. Η επιβολή του χρηματικού προστίμου επέρχεται
στους ανυπότακτους και στους λιποτάκτες, την επόμενη
της ημερομηνίας που υποχρεούνται για κατάταξη ή την
ημερομηνία διακοπής της λιποταξίας τους, αντίστοιχα.
3. Το χρηματικό πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση
του Διευθυντή του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου.
Παράλληλα, συντάσσεται και αποστέλλεται, μαζί με την
απόφαση, χρηματικός κατάλογος στην αρμόδια Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), προκειμένου να βεβαιωθεί
και να εισπραχθεί από αυτήν το ποσό, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται στον ανυπότακτο
ή στο λιποτάκτη και αντίγραφο αυτής καθώς και του
χρηματικού καταλόγου τηρείται στο αρχείο του Στρα−
τολογικού Γραφείου.
4. Αρμόδια ΔΟΥ για τη βεβαίωση και είσπραξη είναι
αυτή της φορολογίας του υπόχρεου και σε περίπτωση
που η διεύθυνση κατοικίας δεν είναι γνωστή, η ΔΟΥ της
έδρας του Στρατολογικού Γραφείου.
5. Στην απόφαση αναγράφονται υποχρεωτικά:
α. Τα ληξιαρχικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώ−
νυμο, Μητρώνυμο, δήμος ή κοινότητα εγγραφής στο
Μητρώο αρρένων, αύξων αριθμός εγγραφής στο Μη−
τρώο αρρένων και ακριβής ημερομηνία γέννησης) και ο
στρατιωτικός αριθμός του υπόχρεου σε καταβολή.
β. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
γ. Η αιτία και η νομική βάση, σύμφωνα με την οποία
γίνεται η καταβολή.
δ. Το χρηματικό ποσό του προστίμου.
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ε. Ο ΚΑΕ προϋπολογισμού, υπέρ του οποίου καταβάλ−
λεται το χρηματικό ποσό.
στ. Η ημερομηνία έκδοσης, σφραγίδες και υπογραφές
των αρμόδιων οργάνων του Στρατολογικού Γραφείου.
6. Για τους ανυπότακτους, που δεν έχουν καταβάλει το
χρηματικό πρόστιμο, τακτοποιούνται όμως για την ανυ−
ποταξία τους με οποιοδήποτε τρόπο, το Στρατολογικό
Γραφείο, που εξέδωσε την ανωτέρω απόφαση, εκδίδει
ακυρωτική απόφαση για μη καταβολή του χρηματικού
προστίμου, αντίγραφο της οποίας τηρείται στο αρχείο
του Στρατολογικού Γραφείου. Στην ακυρωτική απόφαση
θα πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω:
α. Τα ληξιαρχικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώ−
νυμο, Μητρώνυμο, δήμος ή κοινότητα εγγραφής στο
Μητρώο αρρένων, αύξων αριθμός εγγραφής στο Μη−
τρώο αρρένων και ακριβής ημερομηνία γέννησης) και
ο στρατιωτικός αριθμός.
β. Η απόφαση του Στρατολογικού Γραφείου επιβολής
του χρηματικού προστίμου, η οποία ακυρώνεται.
γ. Η αιτία και η νομική βάση, σύμφωνα με την οποία
ακυρώνεται το χρηματικό πρόστιμο.
δ. Η ημερομηνία έκδοσης, σφραγίδες και υπογραφές
των αρμόδιων οργάνων του Στρατολογικού Γραφείου.
Άρθρο 3
Διαδικασία επιστροφής
αχρεωστήτως καταβληθέντων
1. Εφόσον διαπιστωθεί, ότι χρηματικά ποσά, που προ−
βλέπονται από το άρθρο 1 της απόφασης αυτής, κα−
ταβλήθηκαν αχρεωστήτως, ακολουθείται η διαδικασία
επιστροφής τους ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
2. Η επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος πο−
σού, επέρχεται με απόφαση του Διευθυντή του αρμό−
διου Στρατολογικού Γραφείου, που κοινοποιείται στον
ενδιαφερόμενο.
3. Στην απόφαση θα πρέπει να αναγράφονται τα πα−
ρακάτω:
α. Τα ληξιαρχικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώ−
νυμο, Μητρώνυμο, δήμος ή κοινότητα εγγραφής στο
Μητρώο αρρένων, αύξων αριθμός εγγραφής στο Μη−
τρώο αρρένων και ακριβής ημερομηνία γέννησης) και
ο στρατιωτικός αριθμός.
β. Η απόφαση του Στρατολογικού Γραφείου επιβολής
του χρηματικού προστίμου, η οποία ακυρώνεται.
γ. Το χρηματικό ποσό που καταβλήθηκε αχρεωστή−
τως.
δ. Η αιτία και η νομική βάση, από την οποία προκύπτει
ότι το χρηματικό πρόστιμο καταβλήθηκε αχρεωστή−
τως.
ε. Η ημερομηνία έκδοσης, σφραγίδες και υπογραφές
των αρμόδιων οργάνων του Στρατολογικού Γραφείου.
στ. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
4. Στη συνέχεια συντάσσεται Ατομικό Φύλλο Έκπτω−
σης (ΑΦΕΚ) σε τέσσερα (4) αντίτυπα, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 98 και 99 του ΠΔ 16/1989 (ΦΕΚ
Α΄ 6). Η απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου μαζί με τα τρία (3) εκ των τεσσάρων (4) αντι−
τύπων ΑΦΕΚ, αποστέλλονται στην αρμόδια Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) στην οποία είχε βεβαιωθεί
το χρηματικό πρόστιμο για εκτέλεση.
5. Αντίγραφο της απόφασης καθώς και το ένα (1)
Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης τηρούνται στο αρχείο του
Στρατολογικού Γραφείου.
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Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις
Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρ−
μογή της απόφασης αυτής εκδίδονται, εφόσον απαιτη−
θεί, από τη Διεύθυνση Στρατολογικού − Στρατιωτικών
Νομικών Συμβούλων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Άμυνας.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
Αριθμ. Φ.429.1/ 20/281813
(4)
Ρύθμιση υποχρεώσεων των αντιρρησιών συνείδησης,
που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο)
έτος της ηλικίας τους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 79 παράγραφος 5 του ν. 3883/2010 (ΦΕΚ
167/24−9−2010, τ.Α΄).
β. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/05 «Κωδικοποίηση Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
(ΦΕΚ 98/22−4−05, τ.Α΄).
γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
δ. Σχετική πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτε−
λείου Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Στις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 3883/2010 (ΦΕΚ
Α΄ 167) υπάγονται, εφόσον επιθυμούν, οι αντιρρησίες
συνείδησης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το τρια−
κοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν
εκπληρώσει χρόνο εναλλακτικής υπηρεσίας τριών (3)
μηνών.
2. Οι παραπάνω μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο
της εναλλακτικής υπηρεσίας που υπέχουν, ως εξής:
α. Όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία, οποτεδή−
ποτε μετά την συμπλήρωση δύο (2) μηνών και δεκαπέντε
(15) ημερών χρόνου υπηρεσίας.
β. Όσοι έχουν απολυθεί προσωρινά και έχουν εκπλη−
ρώσει τον απαιτούμενο χρόνο εναλλακτικής υπηρεσίας,
οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της νόμιμης παραμονής
τους εκτός του φορέα.
3. Η υπαγωγή των ενδιαφερομένων στις σχετικές δι−
ατάξεις γίνεται κατόπιν αιτήσεώς τους στο αρμόδιο
Στρατολογικό Γραφείο. Όσοι εκπληρώνουν την εναλ−
λακτική τους υπηρεσία, υποβάλλουν και πρόσφατο
αντίγραφο του Φύλλου Μεταβολών τους. Εφόσον οι
αιτούντες έχουν λόγους μεταφοράς στους υπόχρεους

μειωμένης εναλλακτικής υπηρεσίας, υποβάλλουν τα
προβλεπόμενα για τη μεταφορά τους δικαιολογητικά
ταυτόχρονα με την αίτηση εξαγοράς. Για την εξαγορά
της εναλλακτικής υπηρεσίας και των τυχόν πρόσθετων
στρατιωτικών υποχρεώσεων, ισχύουν τα καθοριζόμενα
από τη Φ.429.1/19/281812/Σ.396/4−3−11 κοινή υπουργική
απόφαση των υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομι−
κών, που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου
79 του ν. 3883/10.
4. Όσοι από τους προαναφερόμενους εξαγοράσουν
εφάπαξ το υπόλοιπο της εναλλακτικής υπηρεσίας που
υπέχουν ή, σε περίπτωση τμηματικής καταβολής, κατα−
βάλουν την πρώτη δόση για την εξαγορά του υπόλοι−
που αυτής και εξαγοράσουν και τις τυχόν πρόσθετες
στρατιωτικές υποχρεώσεις που τους είχαν επιβληθεί,
απολύονται οριστικά από το φορέα στον οποίο διατέ−
θηκαν, αφού συμπληρώσουν το χρόνο εναλλακτικής
υπηρεσίας, που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του
άρθρου αυτού.
Άρθρο 2
Τελικές διατάξεις
Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρ−
μογή της απόφασης αυτής εκδίδονται, εφόσον απαιτη−
θεί, από τη Διεύθυνση Στρατολογικού – Στρατιωτικών
Νομικών Συμβούλων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Άμυνας.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
Aριθμ. 3647
(5)
Τροποποίηση της 2064/1−12−94 απόφασης του Υπουργού
Τουρισμού «Παραχώρηση αδείας για ίδρυση λειτουρ−
γία και εκμετάλλευση καζίνο στον Νομό Θεσσαλο−
νίκης» (Φ.Ε.Κ 904/Β΄/06−12−94), όπως τροποποιήθηκε
με τις υπουργικές αποφάσεις 16067/30.07.2008 (Φ.Ε.Κ
1576/Β΄/6−8−2008) και 14594/7.8.2009 (Φ.Ε.Κ 1787/Β΄/
27−8−2009)] και ισχύει.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
α. Το Ν. 2206/94 «Ίδρυση, Λειτουργία, Έλεγχος Καζίνων
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 62/Α΄/20−4−1994) και ιδίως το
άρθρο 3 αυτού, όπως ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε
με τους νόμους 2224/1994 (ΦΕΚ Α΄ 112), 2941/2001 (ΦΕΚ
Α΄ 201), 2919/2001 (ΦΕΚ Α΄ 128), 3065/2002 (ΦΕΚ Α΄ 251),
3105/2003 (ΦΕΚ Α΄ 29), 3139/2003 (ΦΕΚ Α΄ 100), 3190/2003
(ΦΕΚ Α΄ 249), 3220/2004 (ΦΕΚ Α΄ 15) και 3229/2004 (ΦΕΚ
Α΄ 38) και ισχύει.
β. Το Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ
187/Α΄/11−10−2004).
γ. Το Π.Δ. 149/2005 «Οργανισμός του Υπουργείου Του−
ριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 211/Α΄/22−8−2005).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
δ. Το Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α΄/
7−10−2009).
ε. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214/Α΄/7−10−2009).
στ. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή των
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/5−11−2009).
ζ. Το Π.Δ. 15/2010 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Του−
ρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού» (ΦΕΚ
35/Α΄/2010).
η. Το Π.Δ. 37/2010 «Διορισμός Υφυπουργού Πολιτισμού
και Τουρισμού» (ΦΕΚ 77/Α΄/21−5−2010).
θ. Την αριθμ. 63826/1−7−2010 Κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Γεωργίου
Νικητιάδη» (ΦΕΚ 1028/Β΄/6−7−2010).
ι. Την Τ/6736/1−7−2003 (ΦΕΚ 929/Β΄/4−7−2003) απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης (ήδη Πολιτισμού και Τουρι−
σμού) «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας
της Λειτουργίας των Καζίνο», όπως τροποποιήθηκε,
με τις υπουργικές αποφάσεις Τ/14704/2003 (ΦΕΚ Β΄
1798), 7075/2006 (ΦΕΚ Β΄ 917), 9927/2006 (ΦΕΚ Β΄ 1330),
748/2007 (ΦΕΚ Β΄ 89), 14593/2009 (ΦΕΚ Β΄ 1787), 9501/2010
(ΦΕΚ Β΄ 1404) και ισχύει.
ια. Την υπ’ αριθμόν 2064/1−12−94 απόφαση του Υπουργού
Τουρισμού «Παραχώρηση αδείας για ίδρυση λειτουρ−
γία και εκμετάλλευση καζίνο στον Νομό Θεσσαλονίκης»
(Φ.Ε.Κ 904/Β΄/06−12−94), όπως τροποποιήθηκε [με τις
υπουργικές αποφάσεις 16067/30.07.2008 (Φ.Ε.Κ 1576/Β΄/6−
8−2008) και 14594/7.8.2009 (Φ.Ε.Κ 1787/Β΄/27−8−2009)] και
σήμερα ισχύει
ιβ. Την υπ’ αριθ. ΥΠ.ΠΟ.Τ. 13031/21−10−2010 εισήγηση της Δι−
εύθυνσης Εποπτείας Καζίνων (Α.Π.Επ.Καζ.: 383/22−10−2010),
που αφορά στην υπ’ αριθμ. 384/27−9−2010 (Α.Π. ΥΠ.ΠΟ.Τ.
11919/28−9−2010) αίτηση της επιχείρησης του Καζίνο Θεσ−
σαλονίκης, για μεταβολή του αριθμού και της σύνθεσης
(είδους) των τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής των
τυχερών παιχνιδιών, που δύνανται να λειτουργούν στους
χώρους του, αλλά και αναδιάταξης αυτών εντός των χώ−
ρων παιχνιδιών του.
ιγ. Το με αριθμό 33(εξ.)/10−2−2011 διαβιβαστικό έγγραφο
της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο,
που αφορά στην απόφασή της, που ελήφθη στην από
16−11−2010 συνεδρίασή της (θέμα 4ο), περί αποδοχής της,
ως άνω, υπ’ αριθμ. 384/27−9−2010, αίτησης της επιχείρη−
σης του Καζίνο Θεσσαλονίκης.
ιδ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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1. Εγκρίνουμε την απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας
της Λειτουργίας των Καζίνο, που ελήφθη στην από 16−11−
2010 συνεδρίασή της (θέμα 4ο), επί της ανωτέρω (ιβ΄) σχε−
τικής εισήγησης της Δ/νσης Εποπτείας Καζίνων και αφο−
ρά αφενός στη μεταβολή του αριθμού και της σύνθεσης
(είδους) των τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής των
τυχερών παιχνιδιών, που δύνανται να λειτουργούν στους
χώρους παιχνιδιών του Καζίνο Θεσσαλονίκης, αλλά και
αναδιάταξης αυτών εντός των χώρων παιχνιδιών του και
αφετέρου στην τροποποίηση της 2064/1−12−94 απόφασης
του Υπουργού Τουρισμού «Παραχώρηση αδείας για ίδρυ−
ση λειτουργία και εκμετάλλευση καζίνο στον Νομό Θεσ−
σαλονίκης» (Φ.Ε.Κ 904/Β΄/06−12−94), όπως τροποποιήθηκε
[με τις υπουργικές αποφάσεις 16067/30.07.2008 (Φ.Ε.Κ
1576/Β΄/6−8−2008) και 14594/7.8.2009 (Φ.Ε.Κ 1787/Β΄/27−8−
2009)] και σήμερα ισχύει, ως εξής:
Το Άρθρο 2, παράγρ.Α., εδάφιο 2(α), περ.(1) αντικαθί−
σταται, ως ακολούθως:
«(1) Κατασκευή Καζίνο συνολικής επιφανείας τουλά−
χιστον 10.000 τ.μ., εκ των οποίων:
Χώρος Παιχνιδιών: 3.000 τ.μ. περίπου και
Επικουρικοί Χώροι (για λοιπές δραστηριότητες): 7.000
τ.μ. περίπου.
Στο χώρο παιχνιδιών του (χώρος παιχνιδιών και V.I.P.
χώρος παιχνιδιών) το Καζίνο δύναται να εγκαθιστά και
να λειτουργεί τον ακόλουθο αριθμό τεχνικών μέσων και
υλικών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο, ανά
είδος τυχερού παιχνιδιού:
i) Τραπέζια τυχερών παιχνιδιών:
• Αμερικάνικη Ρουλέτα (American Roulette)
32
• Μπλακ Τζακ (Black Jack)
28
• Πούντο Μπάνκο και παραλλαγές του
(Punto Banco)
01
• Πόκερ και παραλλαγές του (Poker)
16
Σύνολο τραπεζιών τυχερών παιχνιδιών:
77,
ii) Μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών
(Slot Machines):
941,
iii) Ηλεκτρονική Ρουλέτα (Electronic Roulette):
10,
iv) Τερματικοί Σταθμοί Ηλεκτρονικής Ρουλέττας: 84
Ενίοτε, τα μισά, από τα ως άνω, τραπέζια Μπλακ Τζακ
επιτρέπεται να λειτουργούν ως τραπέζια για τη διεξα−
γωγή των παιχνιδιών Πόκερ (και των παραλλαγών του) ή
Μικρό Μπάνκο – Πούντο. Αντίστοιχα, τα μισά, από τα ως
άνω, τραπέζια Πόκερ επιτρέπεται, ενίοτε, με τη χρήση
διπλής, εναλλακτικής, τσόχας («top»), να λειτουργούν ως
τραπέζια Μπλακ Τζακ ή Μικρό Μπάνκο – Πούντο».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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