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Θέμα: «Υποχρεωτική Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης
τύπου Α’ ή Β’ από όλες τις υπηρεσίες »

Σας  πληροφορούμε  ότι  στο  πλαίσιο  της  εφαρμογής  των  διατάξεων  του  Ν.  3448/2006 (ΦΕΚ
57/Α΄),  εκδόθηκε η υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25-6-2007 (ΦΕΚ 1055/Β΄/27-6-2007) κοινή απόφαση
του  Υφυπουργού   Εσωτερικών  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης  και  του  Υπουργού  Εθνικής
Άμυνας,   με  την  οποία  καθιερώνεται  η  υποχρεωτική  αυτεπάγγελτη  αναζήτηση  του  πιστοποιητικού
στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και Β΄.

Σύμφωνα  με  την  ανωτέρω  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  από  την  30η Ιουλίου  2007 αναζητούνται
υποχρεωτικά από την αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία, χωρίς να απαιτείται η
συναίνεση του ενδιαφερόμενου πολίτη,  τα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και
Β΄, τα οποία εκδίδονται από τα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία.

Ενόψει της εφαρμογής, της εν λόγω απόφασης, οι υπηρεσίες, οφείλουν να τροποποιήσουν τα σχετι-
κά έντυπα των αιτήσεών τους, στα οποία αναγράφονται τα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης τύ-
που Α΄ και Β΄ ως συνημμένα δικαιολογητικά, ώστε να προκύπτει σαφώς, ότι από 30/7/2007 δεν θα υπο-
βάλλονται από τους πολίτες, αλλά θα αναζητούνται υποχρεωτικά από τις Υπηρεσίες.

Διαδικασία αναζήτησης του πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ ή Β΄

1) Η Υπηρεσία  η οποία προκειμένου να κρίνει αίτημα πολίτη, οφείλει να αναζητήσει αυτεπάγγελτα
τα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και Β΄ πρέπει να αποστείλει το αίτημά της προς
την αρμόδια υπηρεσία του οικείου στρατολογικού γραφείου, εντός 24 ωρών από την παραλαβή του αι-
τήματος του πολίτη. 
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Η αναζήτηση αυτή διενεργείται με έγγραφο, το οποίο πληροί τον διοικητικό τύπο του παραρτήματος
της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/5482/21-3-2005 (ΦΕΚ 400/Β΄/2005) κοινής απόφασης του Υφυπουργού  Εσωτερι-
κών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Η συμπλήρωση του συ-
νόλου των στοιχείων τα οποία απαιτούνται για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση γίνεται υποχρεωτικά από
την Υπηρεσία.

Στο έγγραφο αυτό πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα :
 Η Υπηρεσία η οποία αναζητά τα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης
 Τα πλήρη στοιχεία του υπαλλήλου ο οποίος είναι αρμόδιος για την αναζήτηση των εν

λόγω πιστοποιητικών (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο κ.λ.π.)
 Η διαδικασία και ο δημόσιος σκοπός για τον οποίο απαιτούνται τα συγκεκριμένα πι-

στοποιητικά
 Επαρκή ταυτοποιητικά στοιχεία του προσώπου  για το οποίο αναζητούνται τα πιστο-

ποιητικά  στρατολογικής  κατάστασης,  όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα της εν
λόγω υπουργικής απόφασης.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμοδίων υπηρεσιών των οικείων στρατολογικών γραφείων βρί-
σκονται ήδη αναρτημένα  στην ιστοσελίδα  www  .  gspa  .gr στην διαδρομή «Δημόσια Διοίκηση – Εκσυγ-
χρονισμός – Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση δικαιολογητικών – Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση πιστοποιητικών αρ-
μοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας». 

Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν περισσότερα τους ενός αιτήματα για την αυτεπάγγελτη ανα-
ζήτηση πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης που αφορούν τις αρμόδιες υπηρεσίες του ίδιου στρα-
τολογικού γραφείου αυτά μπορούν να ομαδοποιηθούν στο ίδιο έγγραφο. Αυτό σημαίνει ότι στο ίδιο έγ-
γραφο μπορεί να αναζητούνται πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης περισσοτέρων πολιτών, εφόσον
εκδίδονται από την ίδια Υπηρεσία του ίδιου στρατολογικού γραφείου.

2) Η αρμόδια υπηρεσία του στρατολογικού γραφείου εντός σαράντα οκτώ  (48) ωρών από την λήψη
του  συγκεκριμένου  εγγράφου  οφείλει  να  αποστείλει  με  τηλεομοιοτυπία  το  ζητούμενο  πιστοποιητικό
στρατολογικής κατάστασης στην Υπηρεσία η οποία την έχει αναζητήσει.

Το ως  άνω πιστοποιητικό στρατολογικής  κατάστασης  που λαμβάνεται   μέσω τηλεομοιοτυπίας
(FAX), επικυρώνεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004.

3)  Στις περιπτώσεις που,  βάσει ειδικών διατάξεων,  απαιτείται το πρωτότυπο του
πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης  προωθείται η όλη διαδικασία με βάση το αντίγραφο,
μέχρι την λήψη του πρωτοτύπου, οπότε και εκδίδεται η οριστική διοικητική πράξη.

Επισημαίνουμε ότι, οι υπάλληλοι των υπηρεσιών που χειρίζονται τα θέματα αυτά, οφείλουν να τηρούν
τις περί εχεμύθειας διατάξεις του Ν. 3528/2007 (YK) ή άλλες σχετικές διατάξεις.

Υπενθυμίζουμε ότι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών εξακολουθούν να αναζητούν και οι υπηρεσί-
ες των στρατολογικών γραφείων να εκδίδουν τα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και
Β΄ όταν ο ενδιαφερόμενος πολίτης τα αναζητά προκειμένου να τα υποβάλλει σε φορείς οι οποίοι δεν εμπί -
πτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω απόφασης (π.χ. στον ιδιωτικό τομέα).

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται:

 Τα Υπουργεία, 

να ενημερώσουν τους φορείς που εποπτεύουν κοινοποιώντας την παρούσα εγκύκλιο, για την
εφαρμογή της παραπάνω αναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης για την υποχρεωτική αυτε-
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πάγγελτη αναζήτηση του πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και Β΄ από την
30η Ιουλίου 2007.

 Όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες, 

Α) να εφαρμόσουν πιστά την εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση, για την υποχρεωτική αυτεπάγ-
γελτη αναζήτηση του πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και Β΄

Β) να μεριμνήσουν ώστε να τηρηθούν στοιχεία για την εφαρμογή της εν λόγω κοινής υπουργικής
απόφασης και συγκεκριμένα να καταγραφεί από τις υπηρεσίες:

o ο αριθμός πιστοποιητικών (ανά κατηγορία πιστοποιητικού) που έχει αναζητηθεί αυ-
τεπάγγελτα, καθώς και ο αριθμός όλων των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτήθη-
καν ως δικαιολογητικά τα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και
Β΄

o η τήρηση από τις υπηρεσίες της 24ωρης και 48ωρης προθεσμίας αναζήτησης και
αποστολής  αντίστοιχα των πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης

o η τροποποίηση των σχετικών εντύπων των αιτήσεων που συμπληρώνουν οι πολίτες
ώστε να αναγράφεται εμφανώς η υποχρέωση της υπηρεσίας να αναζητήσει αυτεπάγ-
γελτα τα εν λόγω πιστοποιητικά.

 Η Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣΔΔΑ να ενημερώσει και να συντονί-
σει τους Δήμους, τις Κοινότητες και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για την πιστή τήρηση
των ανωτέρω.

 Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να ενημερώσουν όλα τα στρατολογι-
κά γραφεία της χώρας για την πιστή εφαρμογή της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης 

Επισημαίνουμε την υποχρέωση όλων των αρμοδίων υπηρεσιών για την πιστή εφαρμογή της ανωτέρω
κοινής  υπουργικής  απόφασης  για  την υποχρεωτική  αυτεπάγγελτη αναζήτηση των  πιστοποιητικών
στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και Β΄ καθόσον, σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 117 του νέου
Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής αποτελεί πειθαρχικό πα-
ράπτωμα το οποίο ελέγχει πειθαρχικά και ο Υπουργός ΕΣΔΔΑ, αρμόδιο δε είναι το υπηρεσιακό συμ-
βούλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ. 

Επίσης, σας πληροφορούμε ότι το σύνολο του πληροφοριακού υλικού που αφορά στην παρούσα
εγκύκλιο βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΔ&ΗΔ www  .  gspa  .  gr στη θέση:  Δημόσια Διοίκηση > Εκ-
συγχρονισμός > Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Δικαιολογητικών >Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιη-
τικών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες η υπηρεσία μας βρί-
σκεται στην διάθεσή σας.

Ο Υφυπουργός

Απόστολος  Ανδρεουλάκος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
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ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

- Όλα τα Υπουργεία (με email)
Α) Δ/νσεις Διοικητικού

Β) Δ/νσεις Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών

Γ) Δ/νση Στρατολογικού του ΥΕΘΑ (geetha_dsl@stratologia.gr)

- Όλες  τις  Γενικές  και  Ειδικές  Γραμματείες  Υπουργείων  και  Αυτοτελείς  Γενικές
Γραμματείες
Δ/νσεις Διοικητικού 

- ΄Ολες τις Περιφέρειες (με email)
- ΄Ολες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

Δ/νσεις Διοικητικού

- Τα Επαρχεία του Κράτους (με email)
- Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ, ΥΠΕΣΔΔΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ     (με   email  ):

ΓΡΑΦΕΙΑ:

1. κ. Πρωθυπουργού  
2. Υπουργών, Αν. Υπουργού, Υπουργού Επικρατείας και Υφυπουργών
3. Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών
4. Γενικών Γραμματέων Περιφερειών 
5. Νομαρχών και Προέδρων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
6. Ανεξάρτητες Αρχές  
7. Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Εσωτερική διανομή (με email):
ΓΡΑΦΕΊΑ:

κ. Υπουργού (glazarakos@syzefxis.gov.gr)
κ. Υφυπουργού (e.papanikolaou@syzefxis.gov.gr)
κ. Γενικών Γραμματέων
κ. Γενικών Διευθυντών
κ. Διευθυντών
ΔΗΕΣ (Με την παράκληση να αναρτηθεί η

Παρούσα εγκύκλιος στην ιστοσελίδα www  .  gspa  .  gr

στη διαδρομή «Δημόσια Διοίκηση – Εκσυγχρονισμός – 

Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση δικαιολογητικών – Αυτεπάγγελτη

Αναζήτηση δικαιολογητικών αρμοδιότητας

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»)

ΔΟΛ ΚΕΠ (Με την παράκληση να ενημερωθούν όλα

τα ΚΕΠ) 
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