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3.        ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟΦΑΗ Αριθμ. Φ. 429.1/5/150045/18 Ιαν 2006 
 (ΦΕΚ Β΄ 34/2006) 

 
Ρχζκηζε Οξηζκέλσλ ηξαηνινγηθψλ Θεκάησλ  

 
ΑΡΘΡΟ  30 

 
ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο Εθέδξσλ 

 
    1.  Εγγξάθνληαη ζηελ εθεδξεία ησλ Ελφπισλ Δπλάκεσλ φζνη έρνπλ 
εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή αλήθνπλ ζε θαηεγνξία πνπ έρεη 
εθπιεξψζεη κέξνο ησλ ζηξαηησηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη δελ ππνρξενχληαη ζε 
επαλαθαηάηαμε. Θεσξνχληαη φηη έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο 
ππνρξεψζεηο θαη εγγξάθνληαη ζηελ εθεδξεία θαη εθείλνη νη νπνίνη έρνπλ 
ζπκπιεξψζεη νπνηνδήπνηε ρξφλν, πνπ θαηά ηηο εηδηθέο θαηαζηάζεηο θαιχπηεη ηε 
ζηξαηεχζηκε ππνρξέσζή ηνπο, θαζψο θαη εθείλνη γηα ηνπο νπνίνπο έρεη 
αλαγλσξηζζεί ρξφλνο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο ζε Έλνπιεο Δπλάκεηο ζπκκαρηθνχ 
θξάηνπο ή θξάηνπο κέινπο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. Οη Μφληκνη θαη νη Εζεινληέο 
νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο θαη νη έθεδξνη αμησκαηηθνί εγγξάθνληαη ζηελ εθεδξεία 
ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο γηα απηνχο δηαηάμεηο. 
 
    2.  Δελ εγγξάθνληαη ζηελ εθεδξεία ησλ Ελφπισλ Δπλάκεσλ :    
 
         α.   Όζνη απαιιάρζεθαλ απφ ηε ζηξάηεπζε. 
 
         β. Όζνη δελ θαηαηάρζεθαλ γηα λα ππεξεηήζνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο 
ππνρξεψζεηο θαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ ππνρξενχληαη λα θαηαηαγνχλ. 
 
         γ.  Οη γπλαίθεο πνπ απνκαθξχλνληαη ή απνιχνληαη ή απνβάιινληαη απφ ηα 
Αλψηαηα ηξαηησηηθά Εθπαηδεπηηθά Θδξχκαηα (ΑΕΘ) θαη ηηο Αλψηεξεο ηξαηησηηθέο 
ρνιέο Τπνμησκαηηθψλ (ΑΤ) πνπ ππεξεηνχζαλ σο καζεηέο. 
 
    3.  Απφ ηελ εθεδξεία ησλ Ελφπισλ Δπλάκεσλ δηαγξάθνληαη νη παξαθάησ :    
 
         α. Όζνη απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε εθπιήξσζεο εθεδξηθήο 
ππνρξέσζεο επεηδή θξίζεθαλ απφ ηηο αξκφδηεο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο ή 
πκβνχιηα ησλ Ελφπισλ Δπλάκεσλ αθαηάιιεινη γηα ζηξάηεπζε (Θ/5) γηα ιφγνπο 
πγείαο. 
 
         β. Όζνη απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε εθπιήξσζεο εθεδξηθήο 
ππνρξέσζεο επεηδή θαηαδηθάζηεθαλ ακεηάθιεηα απφ νπνηνδήπνηε πνηληθφ 
δηθαζηήξην ζε θάζεηξμε ή πνηλή πνπ γηα ηνπο ζηξαηησηηθνχο ζπλεπάγεηαη 
θαζαίξεζε θαη ην αδίθεκα απηφ δελ έρεη ακλεζηεπζεί, νχηε έρεη επαθνινπζήζεη 
ράξε ή παξαγξαθή ηεο πνηλήο κε άξζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θαηαδίθεο. 
 
         γ.  Οη αζηπθχιαθεο θαη αξρηθχιαθεο ηεο Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη νη 
αληίζηνηρνη ησλ ππνινίπσλ σκάησλ πνπ εγγξάθνληαη ζηελ εθεδξεία ησλ 
σκάησλ απηψλ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο γηα απηνχο δηαηάμεηο. 
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         δ.  Όζνη θαηαηάζζνληαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ζηηο Έλνπιεο Δπλάκεηο, εθηφο 
ησλ θαηαηαζζνκέλσλ γηα εθπιήξσζε εθεδξηθήο ππνρξέσζεο. 
 
         ε.  Όζνη ππεξβαίλνπλ ην 45ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.  
 
    4.  Επαλεγγξάθνληαη ζηελ εθεδξεία, εθφζνλ δελ ππεξέβεζαλ ην 45ν έηνο ηεο 
ειηθίαο ηνπο, νη παξαθάησ :    
 
         α.  Όζνη απφ απηνχο πνπ απαιιάρζεθαλ απφ ηελ ππνρξέσζε εθπιήξσζεο 
εθεδξηθήο ππνρξέσζεο γηαηί θξίζεθαλ αθαηάιιεινη γηα ζηξάηεπζε (Θ/5) θαη κεηά 
απφ επαλεμέηαζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο, θξίζεθαλ ηθαλνί θαηεγνξίαο έσο 
ηέηαξηεο (Θ/1 έσο Θ/4). 
 
         β.  Όζνη απαιιάρζεθαλ γηαηί θαηαδηθάζηεθαλ ακεηάθιεηα απφ νπνηνδήπνηε 
πνηληθφ δηθαζηήξην θαη έρεη ακλεζηεπζεί ην αδίθεκά ηνπο ή έρεη επαθνινπζήζεη 
ράξε ή παξαγξαθή ηεο πνηλήο κε άξζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θαηαδίθεο. 
 
         γ.   Όζνη δηαγξάθνληαη απφ ηελ εθεδξεία ησλ σκάησλ. 
 
         δ.  Όζνη ππάγνληαη ζηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηεο παξνχζαο, 
φηαλ απνιπζνχλ απφ ηηο ηάμεηο ησλ Ελφπισλ Δπλάκεσλ. 
 
    5. Η εγγξαθή θαη δηαγξαθή απφ ηελ εθεδξεία ησλ Ελφπισλ Δπλάκεσλ 
επέξρεηαη απηνδίθαηα κε ηε ζπλδξνκή ησλ ζρεηηθψλ πξνυπνζέζεσλ θαη 
δηελεξγείηαη απηεπάγγειηα απφ ηα αξκφδηα ηξαηνινγηθά Γξαθεία, κφιηο 
πεξηέιζνπλ ζ΄ απηά ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Η 
δηαγξαθή απφ ηελ εθεδξεία ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο 
παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3421/2005. Οη ηερληθέο 
ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαδηθαζίαο ελεκέξσζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ 
παξαθνινπζνχκελσλ απφ ηνπο Κιάδνπο γίλεηαη κε δηαηαγέο ησλ Γεληθψλ 
Επηηειείσλ ησλ Κιάδσλ. 
 
    6.  Η θαηαλνκή ησλ εθέδξσλ ζηνπο Κιάδνπο ησλ Ελφπισλ Δπλάκεσλ γίλεηαη 
απηεπαγγέιησο απφ ηα αξκφδηα ηξαηνινγηθά Γξαθεία κε ηελ εγγξαθή ηνπο ζηελ 
εθεδξεία ησλ Κιάδσλ, απφ ηνπο νπνίνπο πξνέξρνληαη.   
 
    7.  Η κεηαθνξά εθέδξσλ απφ Κιάδν ζε Κιάδν γίλεηαη απφ ην ΓΕΕΘΑ κεηά απφ 
πξφηαζε ηνπ Κιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθνπλ θαη αίηεζε ηνπ Κιάδνπ ζηνλ νπνίν 
κεηαθέξνληαη. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεηεο, ηα φπια ή 
ζψκαηα ζηα νπνία εγγξάθνληαη, νη θιάζεηο νη νπνίεο κεηαθέξνληαη, ν ρξφλνο 
εγγξαθήο θαη δηαγξαθήο ηνπο θαη νη δηαδηθαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ κεηαθνξά 
ησλ εγγξαθψλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ κεηαθεξζέλησλ εθέδξσλ ζηνλ Κιάδν 
πνπ ζα ηνπο παξαθνινπζεί. Όζνη αλήθνπλ ζηελ εθεδξεία ελφο Κιάδνπ θαη 
θαηαηάζζνληαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ζε άιινλ Κιάδν, απνιπφκελνη εγγξάθνληαη  
ζηελ εθεδξεία απηνχ, εθφζνλ ππεξέηεζαλ ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηε δηάξθεηα 
ηεο πιήξνπο ζηξαηεχζηκεο ζηξαηησηηθήο ππνρξέσζεο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηνλ 
Κιάδν απηφ. 
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    8.  Οη έθεδξνη ππνρξενχληαη λα δειψλνπλ νπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπ ηφπνπ 
δηακνλήο ηνπο, εθφζνλ ε δηάξθεηά ηεο ππεξβαίλεη ηνπο ηξείο (3) κήλεο. Η δήισζε 
ππνβάιιεηαη είηε ζηα αξκφδηα ηξαηνινγηθά Γξαθεία είηε ζηηο αξκφδηεο 
Επηζηξαηεχνπζεο Αξρέο είηε απεπζείαο ζην Γεληθφ Επηηειείν ηνπ Κιάδνπ ζηνλ 
νπνίν αλήθνπλ. ηνπο εθέδξνπο πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο παξαπάλσ 
ππνρξεψζεηο ηνπο, ην αξγφηεξν κέζα ζε ηξείο (3) κήλεο απφ ηελ αιιαγή ηεο 
δηακνλήο ηνπο, επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν απφ ην αξκφδην ηξαηνινγηθφ 
Γξαθείν.    
 
    9.  Οη έθεδξνη ππνρξενχληαη λα παξαιακβάλνπλ ηα επηζηξαηεπηηθά έγγξαθα, 
κεηά δε ηελ παξαιαβή ηνπο δηθαηνχληαη λα πξνβάινπλ ηνπο ιφγνπο, νη νπνίνη θαηά 
ηελ άπνςή ηνπο ηνπο απαιιάζζνπλ απφ ηελ ππνρξέσζε παξαιαβήο ή 
ζπκκφξθσζεο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο. ε πεξίπησζε άξλεζεο παξαιαβήο 
επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν απφ ην αξκφδην ηξαηνινγηθφ Γξαθείν. Οη 
Μνλάδεο θαη ππεξεζίεο πνπ απνζηέιινπλ επηζηξαηεπηηθά έγγξαθα, ελεξγνχλ 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή δίσμε ησλ εθέδξσλ πνπ 
αξλνχληαη λα ηα παξαιάβνπλ.   
 
    10.  Η πξφζθιεζε ησλ εθέδξσλ γηα εθηέιεζε ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο γίλεηαη κε 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Εζληθήο Άκπλαο ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη θαη ε δηάξθεηα 
απηήο, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ Κιάδνπ ησλ Ελφπισλ Δπλάκεσλ. Η 
πξφζθιεζε κπνξεί λα είλαη γεληθή, εηδηθή, ηκεκαηηθή ή νλνκαζηηθή. Οη 
πξνζθαινχκελνη έθεδξνη ππνρξενχληαη λα θαηαηαγνχλ ζηελ Μνλάδα θαη ηε 
εκεξνκελία πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ απφθαζε πξφζθιεζεο. Η εμαηνκίθεπζε θαη 
θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γίλεηαη κε ηηο έγγξαθεο θιήζεηο ή ηηο θιήζεηο κε ηα 
Μέζα Μαδηθήο Ελεκέξσζεο (ΜΜΕ) ησλ αξκνδίσλ Μνλάδσλ ή Τπεξεζηψλ ή 
Επηζηξαηεπνπζψλ Αξρψλ. Οη έθεδξνη πνπ δελ θαηαηάζζνληαη ηελ 
πξνζδηνξηδφκελε εκεξνκελία θαηάηαμεο, ππέρνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο κε θαηάηαμήο 
ηνπο. Εθφζνλ θαηαηάζζνληαη εθπξφζεζκα θαη κέρξη δχν (2) εκέξεο κεηά ηελ 
εκεξνκελία πνπ ππνρξενχληαη γηα θαηάηαμε, γίλνληαη δεθηνί γηα θαηάηαμε, αιιά 
ηνπο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν απφ ην ηξαηνινγηθφ Γξαθείν, ρσξίο λα 
ππέρνπλ άιιεο ζπλέπεηεο. Οη δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 
ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 3421/2005, έρνπλ αλαινγηθή εθαξκνγή. 
 
    11. Εμαηξνχληαη απφ ηηο πξνζθιήζεηο ζηηο Έλνπιεο Δπλάκεηο νη εμήο θαηεγνξίεο 
εθέδξσλ : 
 
         α.  Όζνη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ππνρξενχληαη λα θαηαηαγνχλ 
λνζειεχνληαη ζε Ννζνθνκείν ηνπ Δεκνζίνπ ή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Δεκνζίνπ 
Δηθαίνπ ή Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή λνζειεπηηθφ ίδξπκα ηνπ 
εμσηεξηθνχ ή αθνινπζνχλ ζεξαπεπηηθή αγσγή ζε θέληξα ζεξαπείαο εμαξηεκέλσλ 
αηφκσλ, ηνπ εζσηεξηθνχ ή αληίζηνηρα ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Όζνη έθεδξνη 
εμέξρνληαη απφ ηα παξαπάλσ λνζειεπηηθά ηδξχκαηα εληφο ηνπ ρξφλνπ γηα ην 
νπνίν πξνζθιήζεθαλ γηα άζθεζε ή κεηεθπαίδεπζε, ππνρξενχληαη γηα θαηάηαμε 
ζηηο Μνλάδεο ηνπο, κε βάζε ηελ πξφζθιεζε πνπ έρνπλ παξαιάβεη εθφζνλ 
ζπλερίδεηαη ε άζθεζε ή κεηεθπαίδεπζε θαη ην ππφινηπν ηεο δηάξθεηάο ηεο είλαη 
ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο εμφδνπ.    
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         β.  Όζνη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ππνρξενχληαη λα θαηαηαγνχλ, θξαηνχληαη 
ζε θπιαθέο ή απφ νπνηνδήπνηε αξκφδηα Αξρή, ζην εζσηεξηθφ ή ζην εμσηεξηθφ, 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ή είλαη κφληκνη θάηνηθνη εμσηεξηθνχ, θαζψο θαη 
φζνη επξίζθνληαη θαη δηακέλνπλ ζπλερψο ζην εμσηεξηθφ, θαηά ην ηειεπηαίν δίκελν 
πξηλ ηελ εκεξνκελία πνπ ππνρξενχληαη λα θαηαηαγνχλ.  
 
         γ.  Όζνη έρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξα αδέιθηα πνπ ππεξεηνχλ ζηηο Έλνπιεο 
Δπλάκεηο. 
 
         δ. Όζνη έθεδξνη θαινχληαη γηα άζθεζε ή κεηεθπαίδεπζε θαη θαηά ην 
πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο έρνπλ απνιπζεί απφ ηηο ηάμεηο ησλ Ελφπισλ 
Δπλάκεσλ ή θαηαηαγεί ζε άζθεζε εθεδξείαο ή κεηεθπαίδεπζε, ή ηελ πξνεγνχκελε 
πεληαεηία ζπκκεηείραλ δχν θνξέο ζε άζθεζε εθεδξείαο ή κεηεθπαίδεπζε. ε 
πεξίπησζε πξφζθιεζεο γηα θαηάηαμε ζε επηζηξάηεπζεο, ε εμαίξεζεο απηή δελ 
έρεη εθαξκνγή. 
 
         ε.  Όζνη δελ κπνξνχλ γηα ιφγνπο αλψηεξεο βίαο λα θαηαηαγνχλ γηα άζθεζε ή 
κεηεθπαίδεπζε. ηελ πεξίπησζε απηή ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, 
ζηε Δηεχζπλζε ηξαηνινγηθνχ ηνπ ρεκαηηζκνχ πνπ ππάγεηαη ε επηζηξαηεχνπζα 
αξρή πνπ ηνπο έρεη θαιέζεη γηα εθπιήξσζε εθεδξηθήο ζηξαηησηηθήο ππνρξέσζεο, 
πξνθεηκέλνπ πεξί εθέδξσλ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο θαη ηνπ νηθείνπ Γεληθνχ Επηηειείνπ, 
πξνθεηκέλνπ πεξί εθέδξσλ ησλ άιισλ Κιάδσλ, δηθαηνινγεηηθά απφ ηα νπνία λα 
πξνθχπηνπλ νη ιφγνη αλψηεξεο βίαο θαη ε δηάξθεηα απηψλ. Η Δηεχζπλζε 
ηξαηνινγηθνχ εηζεγείηαη γηα ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο θαη κέρξη ηελ 
παξακνλή ηεο εκέξαο θαηάηαμεο γλσζηνπνηεί ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηελ 
απφθαζε. Δηθαηνινγεηηθά ππνβαιιφκελα κεηά ηελ εκεξνκελία θαηάηαμεο γίλνληαη 
δεθηά θαη εθηηκψληαη αλάινγα. 
 
    12.  Οη αλαθεξφκελνη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, εθηφο 
απφ ηελ πεξίπησζε ε΄, ππνβάιινπλ ζρεηηθφ αίηεκα ζην αξκφδην ηξαηνινγηθφ 
Γξαθείν θαη δειψλνπλ ηνπο ιφγνπο εμαίξεζήο ηνπο απφ ηελ επφκελε ηεο 
εκεξνκελίαο παξαιαβήο ηεο πξφζθιεζήο ηνπο κέρξη ηελ νξηδφκελε εκεξνκελία 
γηα θαηάηαμε ηνπο. Η απνδνρή ή κε ηεο αίηεζεο ησλ εθέδξσλ γηα εμαίξεζή ηνπο 
απφ ηηο πξνζθιήζεηο γηα θαηάηαμε ζηηο ΕΔ, γίλεηαη κε πξάμε ηνπ δηεπζπληή ηνπ 
ηξαηνινγηθνχ Γξαθείνπ ή ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ. Οη έθεδξνη εηδνπνηνχληαη έγθαηξα 
γηα ηελ απνδνρή ή φρη ηνπ αηηήκαηφο ηνπο, κε έγγξαθν ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ζηελ 
Αξρή πνπ ηνπο πξνζθάιεζε θαη ζηε Μνλάδα θαηάηαμήο ηνπο. ηηο παξαηεξήζεηο 
ησλ ζηξαηνινγηθψλ κεξίδσλ ησλ εθέδξσλ πνπ εμαηξέζεθαλ απφ ηηο πξνζθιήζεηο 
γηα θαηάηαμε ζεκεηψλεηαη κε καχξν κνιχβη ζρεηηθή έλδεημε. Εθφζνλ κέρξη ηελ 
παξακνλή ηεο εκεξνκελίαο πνπ ππνρξενχληαη γηα θαηάηαμε απνξξηθζεί ε αίηεζε 
γηα εμαίξεζε, νη έθεδξνη ππνρξενχληαη λα θαηαηαγνχλ θαλνληθά. Γηα ηελ εμέηαζε 
ηνπ αηηήκαηνο εμαίξεζήο ηνπο επηζπλάπηνπλ ηα εμήο θαηά ηελ πεξίπησζε 
δηθαηνινγεηηθά : 
 
         α.  Οη ππαγφκελνη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄, ηα πξνβιεπφκελα γηα ηηο 
αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο ζηξαηεπζίκσλ θαη εηδηθά νη επξηζθφκελνη ζην εμσηεξηθφ 
θαηά ην ηειεπηαίν δίκελν πξηλ ηελ εκεξνκελία πνπ ππνρξενχληαη λα θαηαηαγνχλ, 
 
 
 



-17- 
 
βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο πξνμεληθήο αξρήο ή νπνηαδήπνηε αδηακθηζβήηεηα 
ζηνηρεία απνδεηθλχνπλ ην γεγνλφο απηφ. Εηδηθά νη λνζειεπφκελνη θαη εμεξρφκελνη 
απφ λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ, πνπ ππνρξενχληαη λα θαηαηαγνχλ 
απεπζείαο γηα ππφινηπν άζθεζεο ή κεηεθπαίδεπζεο, θαηαηάζζνληαη απεπζείαο 
ζηε Μνλάδα πνπ αλαγξάθεη ε πξφζθιεζε, πξνζθνκίδνληαο πηζηνπνίεζε ηνπ 
λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ ε εκεξνκελία εηζφδνπ θαη 
εμφδνπ απφ απηφ, θαζψο θαη ε δηαγλσζζείζα πάζεζε. Η βεβαίσζε απνζηέιιεηαη 
απφ ηε Μνλάδα ζην αξκφδην ηξαηνινγηθφ Γξαθείν κε ηηο θαηαζηάζεηο κεηαβνιψλ 
θαηάηαμεο.     
 
         β. Οη ππαγφκελνη ζηελ πεξίπησζε γ΄, πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο 
θαηάζηαζεο Δήκνπ ή Κνηλφηεηαο θαη βεβαηψζεηο απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Εζληθήο Άκπλαο, απφ ηηο νπνίεο λα θαίλεηαη ν βαζκφο θαη ε ηδηφηεηα 
πνπ έρνπλ ηα αδέιθηα. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηεο 
απφθαζεο απηήο έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηελ παξνχζα ππνπαξάγξαθν. 
 
         γ. Οη ππαγφκελνη ζηελ πεξίπησζε δ΄, βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο 
Επηζηξαηεχνπζαο Αξρήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη πξνζθιήζεθαλ θαη 
θαηαηάρζεθαλ ην πξνεγνχκελν έηνο, εθφζνλ ην ζηνηρείν απηφ δελ πξνθχπηεη απφ 
ηε ζηξαηνινγηθή ηνπο κεξίδα.  
 
    13.  Καηά ηελ θαηάηαμε ησλ εθέδξσλ εμεηάδεηαη ε ζσκαηηθή ηνπο ηθαλφηεηα απφ 
ηνλ γηαηξφ ηεο Μνλάδαο θαη εθφζνλ δηαπηζησζεί θάπνηα πάζεζε παξαπέκπνληαη 
γηα παξαπέξα θξίζε ζην Ε ηεο Μνλάδαο θαηάηαμεο, γηα ην νπνίν σο πξνο ηε 
ζπγθξφηεζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο αξκνδηφηεηεο έρνπλ αλαινγηθή εθαξκνγή νη 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 3421/2005. Εηδηθφηεξα ηα Ε ησλ Μνλάδσλ 
θαηάηαμεο εθέδξσλ ιεηηνπξγνχλ απφ ηελ πξψηε εκέξα θαηάηαμεο θάζε 
πξφζθιεζεο κέρξη θαη ηελ δεχηεξε εκέξα κεηά ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία ηεο 
θαηάηαμεο. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηνλ ηξφπν θαηάηαμεο θαη πγεηνλνκηθήο 
εμέηαζεο ησλ νπιηηψλ απφ ηελ εθεδξεία πνπ δελ ξπζκίδνληαη δηαθνξεηηθά απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο πνπ 
ηζρχνπλ γηα ηνπο ζηξαηεπζίκνπο. 
 
    14.  Όζνη νπιίηεο απφ ηελ εθεδξεία θξίλνληαη αθαηάιιεινη γηα ζηξάηεπζε (Θ/5) ή 
ιακβάλνπλ αλαβνιή γηα ιφγνπο πγείαο ή εληάζζνληαη ζε θαηεγνξία ζσκαηηθήο 
ηθαλφηεηαο πνπ δελ έρεη πξνζθιεζεί γηα θαηάηαμε, απνιχνληαη ακέζσο. Εηδηθά 
φζνη ιακβάλνπλ αλαβνιή γηα ιφγνπο πγείαο, ππνρξενχληαη ζε επαλαθαηάηαμε 
κεηά ηε ιήμε ηεο αλαβνιήο απηήο, κνλάρα εθφζνλ θαηά ην ρξφλν πνπ 
ππνρξενχληαη ζε επαλαθαηάηαμε ππεξεηνχλ ζηηο Έλνπιεο Δπλάκεηο νη έθεδξνη 
ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο.      
 
    15.  Οη Μνλάδεο θαηάηαμεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηάηαμεο 
ησλ εθέδξσλ θαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζή ηεο, ππνβάιινπλ 
ζηα αξκφδηα ηξαηνινγηθά Γξαθεία θαη ζηηο Επηζηξαηεχνπζεο Αξρέο θαηαζηάζεηο 
θαηαηαγέλησλ θαη κε θαηαηαγέλησλ. Γηα ηνπο θαηαηαγέληεο γλσξίδνπλ ηηο ζρεηηθέο 
κεηαβνιέο θαηάηαμεο θαη ηπρφλ γλσκαηεχζεηο ηνπ νηθείνπ Εηδηθνχ ηξαηησηηθνχ 
πκβνπιίνπ (Ε). Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ θαηαζηάζεσλ θαηαηαγέλησλ ηα 
ηξαηνινγηθά Γξαθεία θαηαρσξίδνπλ ηηο ζρεηηθέο κεηαβνιέο ζηηο ζηξαηνινγηθέο 
κεξίδεο ησλ εθέδξσλ 
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Γηα φζνπο δελ θαηαηάρζεθαλ, νη Επηζηξαηεχνπζεο Αξρέο απνζηέιινπλ ζηα 
αξκφδηα ηξαηνινγηθά Γξαθεία ηα απνδεηθηηθά επίδνζεο ησλ πξνζθιήζεψλ ησλ 
θαη ηα ηξαηνινγηθά Γξαθεία δηελεξγνχλ αλαδήηεζε κέζσ ησλ αξκνδίσλ 
ππεξεζηψλ ηεο Ειιεληθήο  Αζηπλνκίαο θαη εθφζνλ πξνθχπηεη φηη είραλ 
ππνρξέσζε γηα θαηάηαμε θαη δελ θαηαηάρζεθαλ ρσξίο λφκηκν ιφγν, ηνπο 
θεξχζζνπλ αλππφηαθηνπο θαη ελεξγνχλ γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο γηα εθπιήξσζε ηεο 
εθεδξηθήο ππνρξέσζεο θαη ηεο πξφζζεηεο ζηξαηησηηθήο ππνρξέσζεο πνπ 
ππέρνπλ γηα ηελ αλππνηαμία ηνπο, εθφζνλ δελ ηελ εμαγνξάζνπλ.     
 
    16.  Όζνη ππεξεηνχλ εθεδξηθή ππνρξέσζε απνιχνληαη απφ ηε Μνλάδα ηνπο 
αθνχ ζπκπιεξψζνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ πξφζθιεζε ρξφλν πνπ δελ 
ινγίδεηαη σο ρξφλνο πξαγκαηηθήο ζηξαηησηηθήο ππνρξέσζεο. Αλ ε πξφζθιεζε 
είλαη αφξηζηεο δηάξθεηαο ή αλ εθιείςνπλ νη ιφγνη πξφζθιεζεο, ε απφιπζε γίλεηαη 
κε λέα απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Εζληθήο Άκπλαο. 
 
    17. Ο ρξφλνο πξαγκαηηθήο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο θαη ησλ εηδηθψλ 
θαηαζηάζεσλ ησλ νπιηηψλ απφ ηελ εθεδξεία θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.  3421/2005. 
 
    18.  ηνπο εθέδξνπο νπιίηεο, ηνπο νπιίηεο απφ ηελ εθεδξεία θαη ηνπο εθέδξνπο 
αμησκαηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζηηο Έλνπιεο Δπλάκεηο γηα εθπιήξσζε εθεδξηθήο 
ππνρξέσζεο, ρνξεγνχληαη νη παξαθάησ θαηεγνξίεο :  
 
            α.   Καλνληθή άδεηα, ε νπνία δελ ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά θαη ε δηάξθεηά ηεο 
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο πέληε (5) εκέξεο γηα θάζε πιήξεο δίκελν 
πξαγκαηηθήο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο πνπ νθείινπλ λα ππεξεηήζνπλ. Οη πεξηηηνί 
κήλεο εθεδξηθήο ππνρξέσζεο δελ δηθαηνινγνχλ άδεηα.   
 
            β.   Αλαξξσηηθή άδεηα κέρξη πέληε (5) εκέξεο γηα θάζε πιήξεο δίκελν 
πξαγκαηηθήο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο πνπ νθείινπλ λα ππεξεηήζνπλ, ινγίδεηαη σο 
ρξφλνο πξαγκαηηθήο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο. Οη πεξηηηνί κήλεο εθεδξηθήο 
ππνρξέσζεο δελ δηθαηνινγνχλ σο ρξφλν πξαγκαηηθήο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο 
ρνξεγεζείζα αλαξξσηηθή άδεηα. Καηά ηα ινηπά γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ παξαπάλσ 
αδεηψλ ηζρχνπλ αλαινγηθά νη δηαηάμεηο γηα ηηο ρνξεγνχκελεο αληίζηνηρα άδεηεο 
ζηνπο ζηξαηεχζηκνπο.       
 
    19.  Γηα φζνπο θεξχζζνληαη αλππφηαθηνη ηα ηξαηνινγηθά Γξαθεία ππνβάιινπλ 
Αληίγξαθν Φχιινπ Μεηξψνπ ηνπο ζηελ αξκφδηα Δηεχζπλζε Επηζηξάηεπζεο ηνπο 
Γεληθνχ Επηηειείνπ ηνπ νηθείνπ Κιάδνπ, ε νπνία εθδίδεη ζρεηηθή δηαηαγή κε ηελ 
νπνία πξνζδηνξίδεη ηε Μνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαηαρζνχλ. Με ηε ιήςε ηεο 
δηαηαγήο ηα ηξαηνινγηθά Γξαθεία ζπληάζζνπλ έγγξαθα θαηάηαμεο πνπ ηα 
απνζηέιινπλ ζηηο αξκφδηεο αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ηα θνηλνπνηνχλ ζηελ 
επηζηξαηεπηηθή αξρή πνπ παξαθνινπζεί ηνπο εθέδξνπο θαζψο θαη ζηηο Μνλάδεο 
Καηάηαμήο ηνπο. Με ηα έγγξαθα ηνπο ηα ηξαηνινγηθά Γξαθεία :  
 
            α. Καζνξίδνπλ πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία 
επίδνζεο ηνπ εγγξάθνπ γηα ηελ θαηάηαμε ηνπ θαινχκελνπ ζηε Μνλάδα Καηάηαμεο.  
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            β.  Ζεηνχλ απφ ηελ Αζηπλνκηθή Αξρή πνπ επηδίδεη ην έγγξαθν θαηάηαμεο 
λα ζπληάμεη θαη απνζηείιεη ζ΄ απηά, απνδεηθηηθφ επίδνζήο ηνπ θαη λα θαηαρσξήζεη 
πάλσ ζην έγγξαθν πξάμε γηα ηελ εκεξνκελία επίδνζεο, ψζηε λα είλαη δπλαηφο 
απφ ηε Μνλάδα Καηάηαμεο ν έιεγρνο ηνπ εκπξφζεζκνπ ή κε ηεο θαηάηαμεο ηνπ 
θαινπκέλνπ.  
 
            γ.  Απνζηέιινπλ ζηε Μνλάδα Καηάηαμεο πιήξεο Αληίγξαθν Φχιινπ 
Μεηξψνπ ηνπ θαινχκελνπ γηα θαηάηαμε αλππφηαθηνπ. 
 

 
ΑΡΘΡΟ  32 

 
Δαπάλεο Κίλεζεο ησλ Καινπκέλσλ γηα Καηάηαμε 

 
    1.    Όζνη θαινχληαη γηα θαηάηαμε πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζνπλ ζηξαηεχζηκε ή 
πξφζζεηε ή εθεδξηθή ππνρξέσζε, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ ηα έμνδα θίλεζήο ηνπο 
απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο ζην εζσηεξηθφ πξνο ηηο Μνλάδεο ή Κέληξα 
Καηάηαμεο λα βαξχλνπλ ην δεκφζην. Απηνί κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ εκεηψκαηνο 
Καηάηαμεο ή νπνηαζδήπνηε έγγξαθεο πξφζθιεζεο, απεπζχλνληαη ζην 
Φξνπξαξρείν ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπο θαη δεηνχλ ηελ έθδνζε θαηάζηαζεο 
επηβίβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο γη΄ απηφ δηαηάμεηο, θαηαζέηνληαο ζρεηηθή 
αίηεζε κε θσηναληίγξαθν ηνπ εκεηψκαηνο Καηάηαμεο ή ηεο έγγξαθεο 
πξφζθιεζεο πνπ έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο. ηνπο απνιπφκελνπο γηα ηελ κεηάβαζε 
ζηνλ ηφπν κφληκεο δηακνλήο ηνπο ζην εζσηεξηθφ ε ρνξήγεζε θαηάζηαζεο 
επηβίβαζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηαγέο ησλ Κιάδσλ. Οη δηακέλνληεο ζην 
εζσηεξηθφ δηθαηνχληαη θαηάζηαζε επηβίβαζεο γηα θάζε θίλεζε γηα θαηάζηαζε ή 
επαλαθαηάηαμή ηνπο θαη γηα θάζε απφιπζή ηνπο, πξνζσξηλή ή νξηζηηθή. Επίζεο 
θαηάζηαζε επηβίβαζεο εθδίδεηαη θαη γηα ηελ κεηαθίλεζε πξνο θαη απφ ηηο 
Επηηξνπέο Απαιιαγψλ ησλ Ελφπισλ Δπλάκεσλ γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο 
ζηξαηεπζίκσλ θαη εθέδξσλ πνπ παξαπέκπνληαη ζ΄ απηέο.      
 
    2.    Γηα ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο εμσηεξηθνχ πνπ θαινχληαη λα εθπιεξψζνπλ 
ζηξαηεχζηκε ζηξαηησηηθή ππνρξέσζε θαζνξίδνληαη ηα εμήο :    
 
            α.   Δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ ηα έμνδα θίλεζεο γηα ηελ έιεπζή ηνπο ζηελ 
Ειιάδα θαζψο θαη γηα ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο ζην 
εμσηεξηθφ, κεηά ηελ νξηζηηθή ηνπο απφιπζε απφ ηηο ηάμεηο ησλ ΕΔ, λα βαξχλνπλ ην 
Δεκφζην. 
 
            β.  Γηα ηε δηθαηνιφγεζε ηεο παξαπάλσ δαπάλεο νη ελδηαθεξφκελνη 
ππνβάιινπλ ζηε Μνλάδα ή ππεξεζία φπνπ ππεξεηνχλ, έλα κήλα πξηλ ηελ 
πξνβιεπφκελε εκεξνκελία απφιπζήο ηνπο, η΄ αθφινπζα έγγξαθα :   
 
                   (1)  Αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ κνλίκνπ θαηνίθνπ εμσηεξηθνχ, πνπ 
είραλ θαηαζέζεη ζην ηξαηνινγηθφ ηνπο Γξαθείν γηα λα κεηαθεξζνχλ ζηνπο 
ππφρξενπο κεησκέλεο ζηξαηεχζηκεο ζηξαηησηηθήο ππνρξέσζεο. 
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                   (2)  Απνθφκκαηα ησλ εηζηηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ γηα ηελ είζνδφ ηνπο ζηε 
ρψξα θαζψο γηα ηελ αλαρψξεζή ηνπο, εθφζνλ ππάξρνπλ, δηαθνξεηηθά βεβαηψζεηο 
αξκνδίσλ θνξέσλ γηα ην αληίηηκν ησλ ζρεηηθψλ εηζηηεξίσλ. 
 
                   (3)  Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλνπλ ηνλ ηφπν ηεο θαηνηθίαο 
ηνπο θαη ηελ επηζπκία ηνπο λα θαιπθζνχλ ηα έμνδα αθημαλαρψξεζήο ηνπο απφ ην 
ειιεληθφ Δεκφζην. 
 
            γ.   ηε ζπλέρεηα ε Μνλάδα ππνβάιιεη ακέζσο ηα παξαπάλσ έγγξαθα 
ζηνλ αξκφδην θνξέα ηνπ Γεληθνχ Επηηειείνπ ηνπ Κιάδνπ πνπ αλήθεη, ν νπνίνο 
γλσζηνπνηεί έγθαηξα ηελ απνδνρή ή κε ηνπ ππνβιεζέληνο αηηήκαηνο. 
 
            δ.   Η πξνζεζκία ηνπ ελφο (1) κελφο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξαπάλσ 
παξάγξαθν β΄,  δελ ηζρχεη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ δηαθνξνπνηείηαη ν ρξφλνο 
ζηξαηησηηθήο ππνρξέσζεο πνπ πξέπεη λα εθπιεξψζεη ν ελδηαθεξφκελνο.  
 
            ε.   Η θάιπςε ηεο δαπάλεο απφ ην ειιεληθφ Δεκφζην αθνξά ηα έμνδα ηεο 
έιεπζεο ζηε ρψξα γηα εθπιήξσζε ζηξαηεχζηκεο ζηξαηησηηθήο ππνρξέσζεο θαη 
ηεο αλαρψξεζεο γηα ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο ζην εμσηεξηθφ κεηά ηελ νξηζηηθή 
απφιπζε ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ εμσηεξηθνχ κφλν γηα κηα θνξά θαη δελ ηζρχεη ζε 
πεξηπηψζεηο επαλαθαηάηαμεο θαη πξνζσξηλήο ηνπο απφιπζεο, γηα νπνηαδήπνηε 
αηηία νχηε γηα ηελ εθπιήξσζε εθεδξηθήο ηνπο ππνρξέσζεο, κε εμαίξεζε ηηο 
πεξηπηψζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3421/2005.  


