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ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου για την υγειονομική εξέταση
  της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων, εφέδρων και
  ανυπότακτων που αδυνατούν για λόγους υγείας να καταταγούν.

                     

Α Π Ο Φ Α Σ Η    Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων κ. ΓΚΙΩΝΗΣ 
Αλκ. Γεώργιος έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-
2010), περί ‘’νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης’’.

2.Τις διατάξεις του Ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302/τ.Α’/13-12-2005) 
“Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις”, και συγκεκριμένα του άρθρου 
37 αυτού, περί αδυναμίας μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων 
και ανυποτάκτων, για λόγους υγείας, σύμφωνα με τις οποίες για την 
υγειονομική εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων, εφέδρων 
και ανυπότακτων, που αδυνατούν για λόγους υγείας να καταταγούν, μετά από 
πρόσκληση σε μονάδες κατάταξης, εφόσον δε νοσηλεύονται σε νοσηλευτικά 
ιδρύματα της παρ. 1 των άρθρων 15 και 17 του ιδίου νόμου, αρμόδιο είναι, για 
όσους διαμένουν σε δήμο ή κοινότητα όπου δεν εδρεύει φρουραρχείο, το 
τοπικό συμβούλιο που απαρτίζεται: α) από τον Δήμαρχο ή τον νόμιμο 
αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, β) έναν βαθμοφόρο της Ελληνικής 
Αστυνομίας με τον αναπληρωτή του που ορίζονται από τον αστυνομικό 
διευθυντή του νομού, ως μέλος και γ) τον δημοτικό ιατρό και εφόσον δεν 
υπάρχει έναν ιατρό του πλησιέστερου κέντρου υγείας ή κρατικού νοσοκομείου 
του νομού που υπάγεται διοικητικά ο δήμος, ως μέλος.

3.Οι διατάξεις του άρθρου τέταρτου παρ. 4 του Ν. 4211/2013 (ΦΕΚ 
256/τ.Α/28-11-2013) καθώς κι αυτές του άρθρου 26 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 
157/τ.Α/4-8-2014), με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι προαναφερθείσες 
διατάξεις. 

4.Το υπ’ αριθμ. 1870/03-02-2017 έγγραφό μας προς την Αστυνομική 
Δ/νση Κορινθίας και το Κέντρο Υγείας Λουτρακίου για υπόδειξη εκπροσώπων 
τους, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ο Δήμος μας 



ακολούθως να προβεί στη συγκρότηση του εν θέματι τοπικού συμβουλίου για 
το έτος 2017. 

5.Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. (Φ.Α) 106/06-02-2017 (με αριθμ. πρωτ. Δήμου 
2004/06-02-2017) απαντητικό έγγραφο του Κέντρου Υγείας Λουτρακίου.

6.Το υπ’ αριθμ. 1016/49/267-ιγ/03-02-2017 (με αριθμ. πρωτ. Δήμου 
1991/03-02-2017) απαντητικό έγγραφο της Δ/νσης Αστυνομίας Κορινθίας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1.Συγκροτούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 

3421/2005, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, Τοπικό Συμβούλιο για την 
υγειονομική εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων, εφέδρων 
και ανυποτάκτων που διαμένουν στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. 
Θεοδώρων και αδυνατούν για λόγους υγείας να καταταγούν, μετά από 
πρόσκληση σε μονάδες κατάταξης, εφόσον δε νοσηλεύονται σε νοσηλευτικά 
ιδρύματα της παρ. 1 των άρθρων 15 και 17 του ιδίου ως άνω νόμου, 
αποτελούμενο από τους κάτωθι:

1) ΓΚΙΩΝΗ Γεώργιο - Δήμαρχο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. 
Θεοδώρων, ως Πρόεδρο, 

2) Υ/Α ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Αθανάσιο, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον 
Υ/Α ΓΕΩΡΓΑΡΗ Ανδρέα, υπηρετούντες στο Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου.

3) ΘΕΟΔΩΡΟΥ Αγγελική - ιατρό και Δ/ντρια του Κέντρου Υγείας 
Λουτρακίου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Παγώνα ΕΑ  ιατρό του ΠΙ Ισθμίων. 

Το ανωτέρω Τοπικό Συμβούλιο ορίζεται για το έτος 2017.

Ο τρόπος σύγκλησης και η λειτουργία του εν λόγω Τοπικού 
Συμβουλίου προβλέπονται αναλυτικά στο άρθρο 37 του Ν. 3421/2005, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.Ορίζουμε Γραμματέα του ανωτέρω Συμβουλίου τη δημοτική 
υπάλληλο κα ΦΟΡΤΗ Αικατερίνη – ΔΕ Διοκητικών. 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί α) στο Α.Τ. Λουτρακίου προς 
ενημέρωση των ορισθέντων εκπροσώπων του, β) στο Κέντρο Υγείας 
Λουτρακίου προς ενημέρωση των ορισθεισών εκπροσώπων του, γ) στην 
ορισθείσα υπάλληλο (με αποδεικτικό επίδοσης) και δ) στο Τμήμα Ανθρωπίνου 
Δυναμικού του Δήμου, προκειμένου να λάβουν γνώση και για δικές τους 
ενέργειες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος


