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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Ή ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ Ή ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1.

Άρθρα 67 ν.3421/05 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302 Α),

όπως ισχύει.
2.

Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4-1-2006 αποφ. ΥΦΕΘΑ «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών

θεμάτων» (ΦΕΚ 34Β), όπως ισχύει.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Ή

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

Ή

ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία αίτηση στην οποία
επισυνάπτουν οποιοδήποτε επίσημο ή άλλο στοιχείο και συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση στην
οποία αναγράφουν αναλυτικά και με λεπτομέρειες το αίτημά τους.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Ή

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

Ή

ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1.

Για τις μεταβολές που αφορούν κρίση σωματικής ικανότητας ή χορήγηση αναβολών

υγείας, εφόσον δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, απαιτείται παραπομπή του ενδιαφερομένου στην
πλησιέστερη του τόπου διαμονής του υγειονομική επιτροπή, η οποία στην γνωμάτευσή της αναφέρει
απαραίτητα και τον πιθανό χρόνο κατά το οποίο επήλθε η πάθηση ή η βλάβη της υγείας του.
2.

Μεταβολές που αφορούν θάνατο, εξαφάνιση, αιχμαλωσία ή τραυματισμό, ή απόκτηση

βαθμού των ενδιαφερομένων κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στις Ένοπλες Δυνάμεις, εφόσον δεν
προκύπτουν από επίσημα στοιχεία, απαιτείται για καταχώρισή τους βεβαίωση του Γενικού Επιτελείου
του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.
3.

Για τη συμπλήρωση μεταβολών που δεν προκύπτουν από επίσημα στοιχεία, είναι

δυνατόν ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει τουλάχιστον δύο ένορκες βεβαιώσεις αξιωματικών,
υπαξιωματικών ή οπλιτών, με τους οποίους υπηρέτησε στην ίδια Μονάδα κατά την περίοδο στην
οποία αναφέρονται οι μεταβολές. Οι ένορκες βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί από
Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφο, ενώ αν πρόκειται για ένορκες βεβαιώσεις Ελλήνων που διαμένουν στο
εξωτερικό, αυτές συντάσσονται από τις αρμόδιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.
4.

Στις ένορκες βεβαιώσεις να περιλαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από τις σχετικές

διατάξεις στοιχεία και επιπλέον, κατά χρονολογική σειρά οι μεταβολές που λείπουν, τις οποίες
ισχυρίζεται ότι είχε υποστεί ο ενδιαφερόμενος, κάθε Μονάδα που υπηρέτησε, καθώς και ο ακριβής
τίτλος των μονάδων αυτών.
ΓΕΝΙΚΑ
1.

Αν από επιγενόμενα στοιχεία προκύπτουν ότι η υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλλε ο

ενδιαφερόμενος και οι ένορκες βεβαιώσεις ήταν αναληθείς, η αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία

Σελίδα 1 από 2

ΥΠ 7

προβαίνει στις κατά νόμο ενέργειές της προς τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές για την ποινική δίωξη του
υπευθύνου.
2.

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 στο
ΚΕΠ. 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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