
                                            

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ   ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΠ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΠ

                         
AΔΑ:45O0X-O07

Αθήνα,  25  Οκτωβρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ. : 
ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.15/33/19205

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15    ΠΡΟΣ:
 Oλα τα ΚΕΠ της Χώρας
 (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα

Πληροφορίες:
Τηλ:
Fax:
E-mail:

Κ. Καπαρός, Αλ. Μάντεση
213-1313172,213-1313105
210-3389147
a.mantessi@ypes.gov.gr

ΘΕΜΑ: « Ένταξη νέων διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

στις  διαδικασίες  που  διεκπεραιώνονται  και  μέσω  των  Κέντρων  Εξυπηρέτησης

Πολιτών»

Σας  ενημερώνουμε  ότι  σύμφωνα  με  την  αριθμ.  ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/28/19161/28-9-2011

(ΦΕΚ  2250Β΄/10-10-2011  και  ΑΔΑ:45ΟΗΧ-139)  ΚΥΑ  του  Υφυπουργού  Διοικητικής

Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  και  του  Υπουργού  Εθνικής  Άμυνας

πιστοποιούνται  τριάντα  μία  (31)  νέες   διαδικασίες   αρμοδιότητας  Υπουργείου  Εθνικής

Άμυνας/Δ/νσης  Στρατολογικού-Στρατιωτικών  Νομικών  Συμβούλων  οι  οποίες  πλέον  θα

διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ. 

Επίσης τροποποιείται η ΚΥΑ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/49/15556/1-6-09(ΦΕΚ 1265Β’) κατά

το  περιεχόμενο  των  εντύπων  που  αφορούν  σε  έξι  (6)  διαδικασίες  επίσης  του

ΥΕΘΑ(επισυνάπτεται συνημμένο αρχείο με κατάσταση όλων των ανωτέρω διαδικασιών).

Επισημαίνουμε ότι για όλες τις ανωτέρω διαδικασίες, η αποστολή της αλληλογραφίας

πρέπει να γίνεται αποκλειστικά ταχυδρομικά εκτός των περιπτώσεων, κατά τις οποίες επί των

οδηγιών  των  αιτήσεων  αναγράφεται  ρητά  ότι  «η  υποβολή  των  δικαιολογητικών  στο

στρατολογικό γραφείο πρέπει να γίνεται άμεσα ή εντός της επομένης από την υποβολή τους

ημέρας  μέσω τηλεομοιοτυπίας»

Περαιτέρω σας ενημερώνουμε, ότι μετά την εφαρμογή της νέας οργανωτικής δομής

του ΓΕΑ από 5/9/2011 το αρμόδιο για την έκδοση πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης

για τους Εφέδρους Ανθσγούς(μέχρι 31/12/95) τμήμα θα φέρεται εφεξής ως ΓΕΑ/Β1/4 αντί του

Β4/4, με τηλέφωνα επικοινωνίας τα 210-6592141 και  210-6592142 και  φαξ 210-6592145.



                                                         

                                                           Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

                                                                                  Π. Κρομμύδας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Ερμής (ermis_support@syzefxis.gov.gr για ενημέρωση www  .  ermis  .  gov  .  gr & 
www  .  kep  .  gov  .  gr)
2) ΥΑΠ (f  .  kaklamanis  @  ypes  .  gov  .  gr)
3) ΓΕΕΘΑ/Δ/νση Στρατολογικού-Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων     

     Τμήμα Στρατολ. Νομοθεσίας (υπόψη κας Τσελεπίδου-φαξ 210-6545703)
 4) ΓΕΑ/Β΄Κλάδος-Δ/νση Β1- Τμήμα 4α (φαξ 210-6592145)

 Εσωτ.διανομή:
 Γεν. Δ/νση Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών

mailto:f.kaklamanis@ypes.gov.gr
http://www.kep.gov.gr/
http://www.ermis.gov.gr/
mailto:ermis_support@syzefxis.gov.gr


ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

1..Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων, που καλούνται και κατά το  προηγούμενο 
έτος έχουν απολυθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις ή έχουν καταταγεί σε άσκηση 
εφεδρείας ή μετεκπαίδευσης ή την προηγούμενη πενταετία συμμετείχαν δύο 
φορές σε άσκηση εφεδρείας ή μετεκπαίδευσης

2.Αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους

3.Διαγραφή από το Μητρώο Αρρένων διπλογραμμένων

4.Απόλυση μετά 3μηνη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία του μόνου γιου   ή 
αδελφού πρόσωπου που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας στις Ένοπλες 
Δυνάμεις ή τα Σώματα και εξαιτίας αυτής ή απεβίωσε ή τραυματίσθηκε εξαιτίας 
τρομοκρατικής ενέργειας

5.Αναβολή κατάταξης στρατευσίμων, που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος 
και διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό

6.Άρση πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης

7.Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης των ομογενών, οι οποίοι διέκοψαν τη 
μόνιμη κατοικία τους σε χώρα του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία, 
ήρθαν στην Ελλάδα και εγγράφηκαν στο Μητρώο Αρρένων μετά την συμπλήρωση 
του 35ου έτους της ηλικίας τους ή είχαν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους 
κατά την 1-1-2006

8.Απαλλαγή από την υποχρέωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης όσων 
καταδικάζονται σε κάθειρξη ή σε ποινή που για τους στρατιωτικούς συνεπάγεται 
καθαίρεση

9.Αναβολή κατάταξης των στρατευσίμων που είναι πατέρες δύο ζώντων τέκνων

10.Διακοπή αναβολής κατάταξης για απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας

11.Εκτίμηση λόγων ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος για μη τήρηση 
υποχρέωσης που τίθεται από τη στρατολογική νομοθεσία

12.Διακοπή αναβολής κατάταξης Μονίμων Κατοίκων Εξωτερικού

13.Διακοπή Αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών (για κύριες ή μεταπτυχιακές 
σπουδές, ιατρική ειδικότητα – διδακτορικό)

14.Διακοπή αναβολής κατάταξης υποψηφίων ανωτέρων – ανωτάτων σχολών

15.Εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης

16.Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων που βρίσκονται και διαμένουν στο 
εξωτερικό κατά το τελευταίο δίμηνο

17.Διακοπή αναβολής κατάταξης Ναυτολογημένων

18.Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων που κρατούνται σε φυλακές ή από 
οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό

19.Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων που είναι Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού

20.Προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις των υποψήφιων Βουλευτών, 
Ευρωβουλευτών, Νομαρχών ή Προέδρων Κοινοτήτων

21.Εξαίρεση από την κατάταξη των εφέδρων, που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία ή 
νοσηλευτικά ιδρύματα ή ακολουθούν θεραπευτική αγωγή σε ΚΕΘΕΑ



22.Μετατόπιση της ημερομηνίας κατάταξης λόγω αδυναμίας προσέλευσης για 
κατάταξη για λόγους υγείας

23.Κατάταξη πρότακτου στις Ένοπλες Δυνάμεις

24.Παραπομπή στρατευσίμου ή εφέδρου σε Επιτροπή Απαλλαγών, λόγω αδυναμίας
προσέλευσης για κατάταξη, για λόγους υγείας

25.Επανεξέταση της σωματικής ικανότητας στρατευσίμου ή εφέδρου σε Επιτροπή 
Απαλλαγών, λόγω αδυναμίας προσέλευσης για κατάταξη, για λόγους υγείας

26.Επανεξέταση της σωματικής ικανότητας των απαλλαγέντων από την υποχρέωση 
στράτευσης, επειδή κρίθηκαν ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5), με αίτησή τους

27.Μετεγγραφή σε Μητρώα Αρρένων

28.Μειωμένη θητεία ομογενών, που προέρχονται από χώρα του τέως Ανατολικού 
Συνασπισμού ή την Τουρκία, οι οποίοι διέκοψαν την μόνιμη κατοικία τους στο 
εξωτερικό, ήρθαν στην Ελλάδα και κατατάχθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις εντός 
πενταετίας από την εγγραφή τους σε Μητρώο Αρρένων

29.Προσφυγή κατά απορριπτικού εγγράφου Στρατολογικού Γραφείου

30.Διακοπή αναβολής κατάταξης υπηρετούντος αδελφού - πατέρα δύο ζώντων 
τέκνων, - υπηρετούντων σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους, – 
πολιτογραφηθέντων, - υποψηφίων Βουλευτών,  Ευρωβουλευτών, Νομαρχών, 
Δημάρχων ή Προέδρων Κοινοτήτων, - ομογενών.

31.Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων που έχουν δύο ή περισσότερα αδέλφια 
που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

   1. Εξαγορά του υπολοίπου των στρατιωτικών υποχρεώσεων όσων έχουν      
συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους

  2.Αναγνώριση ως αντιρρησία συνείδησης

  3.Χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση στρατεύσιμης στρατιωτικής 
υποχρέωσης των δόκιμων μοναχών ή μοναχών που μονάζουν σε Μονή του Αγίου 
Όρους οι οποίοι αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με το άρθρο 105 παρ. 1 του 
Συντάγματος

  4.Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε νοσηλευόμενους κατά την ημερομηνία που 
υποχρεούνται να καταταγούν

  5.Μεταφορά οπλιτών ή στρατευσίμων σε υπόχρεους μειωμένης θητείας

  6.Χορήγηση αναβολής σε υποψηφίους Βουλευτές – Ευρωβουλευτές – Νομάρχες – 
Δημάρχους – Προέδρους Κοινοτήτων


