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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΥ Ή ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1.

Άρθρο 56 ν.3421/05 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302 Α),

όπως ισχύει.
2.

Φ.420/81/81980/Σ.302/22-12-2005 «Καθορισμός του χρηματικού ποσού εξαγοράς του

υπολοίπου της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης όσων υπηρέτησαν σε τακτικές ένοπλες
δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ 1854 Β΄), όπως
ισχύει.
3.

Φ.429.1/10/150128/Σ.21/10-1-2006 απόφ. ΥΦΕΘΑ «Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων

ατόμων ειδικών κατηγοριών» (ΦΕΚ 61 Β΄), όπως ισχύει.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1.

Ο ενδιαφερόμενος να έχει υπηρετήσει ενόπλως με στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικές

ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.

ο

Να μην έχει υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο (45 ) έτος της ηλικίας του.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.

Αίτηση

2.

Βεβαιώσεις ή πιστοποιήσεις της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας του συμμαχικού κράτους

ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις οποίες υποχρεωτικά θα πρέπει να προκύπτουν
ο χρόνος υπηρεσίας, η εκπλήρωσή της ως ένοπλη, ο Κλάδος και το όπλο ή σώμα στο οποίο
υπηρέτησε, η ιδιότητα με την οποία παρασχέθηκε η υπηρεσία καθώς και οι βαθμοί και οι ειδικότητες
που αποκτήθηκαν.
3.

Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή αντίγραφο όλων των σελίδων του

διαβατηρίου.
4.

Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για την μεταφορά στην μειωμένη στρατεύσιμη

στρατιωτική υποχρέωση, εφόσον υπάρχουν σχετικοί λόγοι.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1.

Από τους στρατεύσιμους ή ανυπότακτους οποτεδήποτε μετά την πρόσκληση της

κλάσης τους.
2.

Από τους λιποτάκτες, μετά τη διακοπή της λιποταξίας τους.

ΕΞΑΓΟΡΑ
Όσοι αναγνωρίζουν τουλάχιστον τρίμηνη ένοπλη στρατιωτική υποχρέωση σε τακτικές ένοπλες
δυνάμεις συμμαχικού ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να καλύπτουν τη
στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, μπορούν να εξαγοράσουν εφάπαξ το υπόλοιπό της,
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εντός δύο μηνών από την ημερομηνία που αποδεδειγμένα έλαβαν γνώση της αναγνώρισης της
υπηρεσίας τους, προς διακόσια (200) ευρώ το μήνα καθώς και τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες προς
ενενήντα (90) ευρώ το μήνα.

ΓΕΝΙΚΑ
1.

Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή με

συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση
ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή
στο ΚΕΠ.
2.

Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή ξένου κράτους γίνονται δεκτά

μόνο αν είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητα του περιεχομένου τους και συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση, ενώ αντίγραφα των ως άνω εγγράφων γίνονται δεκτά σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 11 του ν.2690/1999 (Α΄ 45).
3.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για την επίλυση τυχόν αποριών, οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά
κατά τις εργάσιμες ημέρες ή να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος
(www.stratologia.gr).
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