ΥΕΘΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Περιγραφή αιτήματος:«Mεταφορά οπλιτών ή στρατεύσιμων σε υπόχρεους μειωμένης θητείας»
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΠΡΟΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

*
Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

* Η αίτηση απευθύνεται στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:

Εκδίδουσα Αρχή:
του ∆ήμου ή της Κοινότητας:

Είμαι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων:

του ∆ημ. ∆ιαμερίσματος:
του Νομού:

Υπηρετώ στη Μονάδα:
Ημερομηνία γέννησης(1):

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ * (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης) :
* Προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου

ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3)

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
αρμοδίου ∆ήμου ή Κοινότητας στο δημοτολόγιο του οποίου είναι
γραμμένοι οι ίδιοι ή οι γονείς τους με δική τους οικογενειακή μερίδα,
στην οποία απεικονίζεται ολόκληρη η σύνθεση της οικογένειάς τους.
Η οικογενειακή κατάσταση είναι δυνατόν να αποδεικνύεται και με
επίσημα έγγραφα ξένου κράτους (η διάρκεια ισχύος του
πιστοποιητικού είναι δίμηνη από τη έκδοσή του). *
2. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής των Ενόπλων ∆υνάμεων ή των
Σωμάτων (Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού
Σώματος) από την οποία να προκύπτει ο θάνατος πατέρα ή αδελφού
κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στις Ένοπλες ∆υνάμεις και στα
Σώματα και εξαιτίας αυτής.**
3. Βεβαίωση της αρμόδιας δικαστικής, αστυνομικής ή άλλης αρχής ,
ελληνικής ή ξένης, ανάλογα με τον τόπο στον οποίο έλαβε χώρα το
γεγονός, από την οποία να προκύπτει ο θάνατος ή ο τραυματισμός
από τρομοκρατική ενέργεια πατέρα ή αδελφού.
4. Πιστοποίηση ή βεβαίωση της αρμόδιας Ελληνικής Προξενικής
Αρχής από την οποία να προκύπτει η απόκτηση και η διατήρηση της
ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού.***
5. Επίσημα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου κράτους
από τα οποία να προκύπτει η διάρκεια του χρόνου υπηρεσίας με
στρατιωτική ιδιότητα, οι ημερομηνίες κατάταξης και απόλυσης
καθώς και οι τυχόν ενδιάμεσες απολύσεις και επανακατατάξεις και ο
βαθμός και οι ειδικότητες που αποκτήθηκαν στις τακτικές ένοπλες
δυνάμεις του ξένου κράτους.****
6. Έγγραφα της αρμόδιας αρχής του Υπουργείου Εσωτερικών, από τα
οποία να προκύπτει η ημερομηνία και ο τρόπος απόκτησης της
ελληνικής ιθαγένειας καθώς και η εγγραφή στα μητρώα αρρένων
μετά την συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας.*****
7. Πιστοποίηση ή βεβαίωση της Ελληνικής Προξενικής Αρχής της
χώρας στην οποία οι ενδιαφερόμενοι διέμεναν μόνιμα πριν την
εγκατάστασή τους στην Ελλάδα ή απόσπασμα διαβατηρίου ή άλλου
ταξιδιωτικού εγγράφου από το οποίο να προκύπτει με σαφήνεια η
διακοπή της μόνιμης διαμονής τους σε χώρα του τέως Ανατολικού
Συνασπισμού ή στην Τουρκία και η ημερομηνία εγκατάστασής τους
στην Ελλάδα.******
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
* Αφορά στους υπόχρεους με θητεία τρίμηνης διάρκειας, στους με θητεία εξάμηνης διάρκειας και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις αα και ββ,
καθώς και στους με θητεία δωδεκάμηνης διάρκειας.
**Αφορά στους με θητεία εξάμηνης διάρκειας και συγκεκριμένα στην περίπτωση γγ. (πλην θυμάτων τρομοκρατικής ενέργειας)
***Αφορά στους με θητεία εξάμηνης διάρκειας και συγκεκριμένα στην περίπτωση γγ.(για θύματα τρομοκρατικής ενέργειας)
**** Αφορά στους με θητεία εξάμηνης διάρκειας και συγκεκριμένα στην περίπτωση δδ. Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ή βεβαίωσης είναι
εξάμηνη από την έκδοσή της.
*****Αφορά στους με θητεία εξάμηνης διάρκειας και συγκεκριμένα στην περίπτωση εε.
******Αφορά στους με θητεία εξάμηνης διάρκειας και συγκεκριμένα στην περίπτωση ζζ.
*******Αφορά στους με θητεία εξάμηνης διάρκειας και συγκεκριμένα στην περίπτωση ηη.
! Η ανικανότητα για εργασία γονέα, αδελφού, αδελφής, συζύγου ή τέκνου, όπου απαιτείται, πρέπει να οφείλεται σε λόγους υγείας και κρίνεται
από την πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων ∆υνάμεων, την πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους. Για την εξέταση της
ανικανότητας οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο μαζί με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, υπεύθυνη
δήλωση του ν. 1599/86, στην οποία τα κατά περίπτωση πρόσωπα (γονέας, αδελφός, αδελφή, σύζυγος, τέκνο) δηλώνουν εάν ασκούν κάποιο
επάγγελμα ή εργασία καθώς και τους λόγους υγείας για τους οποίους επικαλούνται την ανικανότητα για εργασία. Η παραπομπή τους στην
αρμόδια υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων ∆υνάμεων γίνεται από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Α. ΘΗΤΕΙΑ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ:
αα. Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος γονέων που έχουν πεθάνει, εφόσον έχει ένα τουλάχιστον άγαμο και ανήλικο ή
άγαμο και ανίκανο για κάθε εργασία αδελφό ή αδελφή.
ββ. Ο χήρος πατέρας ενός τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου.
γγ. Ο πατέρας ενός τουλάχιστον ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου, εφόσον ο πατέρας
αυτός έχει σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία.
δδ. Ο πατέρας τριών ζώντων τέκνων.
Β. ΘΗΤΕΙΑ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ:
αα. Οι τρεις μεγαλύτεροι αδελφοί από έξι ή περισσότερα ζώντα αδέλφια, καθώς και ο μεγαλύτερος ή μόνος
αδελφός από πέντε ζώντα αδέλφια
ββ. Ο πατέρας δύο ζώντων ανήλικων ή ανίκανων για κάθε εργασία άγαμων τέκνων.
γγ. Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος ή αδελφός προσώπου που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στις
Ένοπλες ∆υνάμεις ή στα Σώματα και εξαιτίας αυτής ή απεβίωσε ή τραυματίστηκε εξαιτίας τρομοκρατικής
ενέργειας.
δδ. Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.
εε. Όποιος υπηρέτησε με στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις άλλου κράτους για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
ζζ. Όσοι, μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους, αποκτούν την Ελληνική
ιθαγένεια με πολιτογράφηση ή εγγράφονται στα μητρώα αρρένων ως αδήλωτοι, επειδή απέκτησαν την
Ελληνική Ιθαγένεια λόγω γέννησής τους στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας.
ηη. Οι οπλίτες που προέρχονται από χώρα του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία, εφόσον διέκοψαν
τη μόνιμη διαμονή τους στη χώρα αυτή και εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους
που άρχισαν να διανύουν το ενδέκατο έτος της ηλικίας τους. Όσοι από αυτούς ανήκουν στις κλάσεις 1987 και
1992 (γεννηθέντες τα έτη 1966 και 1971) απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων ∆υνάμεων εφόσον
επιθυμούν μετά τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
Γ. ΘΗΤΕΙΑ ∆Ω∆ΕΚΑΜΗΝΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ:
αα. Ο μόνος ή μεγαλύτερος αδελφός από τέσσερα ζώντα αδέλφια, καθώς και ο δεύτερος αδελφός από πέντε
ζώντα αδέλφια.
ββ. Ο τέταρτος και οι μικρότεροι απ΄ αυτόν αδελφοί από έξι ή περισσότερα ζώντα αδέλφια.
γγ. Ο πατέρας ενός ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου.
δδ. Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος γονέα που είναι ανίκανος για κάθε εργασία ή έχει συμπληρώσει το
εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του ή διατελεί σε χηρεία, εφόσον ο γονέας αυτός δεν έχει άλλο ικανό για εργασία
ενήλικο τέκνο.
εε. Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος θανόντος γονέα ή άγαμης μητέρας, εφόσον δεν έχουν άλλο ικανό για κάθε
εργασία ενήλικο τέκνο .
ζζ. Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος γονέων που έχουν αποβιώσει.
ηη. Όποιος έχει σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία.
Για τη μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης θητείας, τα τέκνα που υιοθετήθηκαν μετά τη συμπλήρωση του
δεκάτου πέμπτου (15ου) έτους της ηλικίας τους λογίζονται τέκνα των φυσικών γονέων.
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
Τα δικαιολογητικά για την μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης θητείας υποβάλλονται από τους
ενδιαφερόμενους οποτεδήποτε μετά την κατάταξή τους στις Ένοπλες ∆υνάμεις. Εφόσον με την τυχόν
μεταφορά των ενδιαφερομένων στους υπόχρεους μειωμένης θητείας δεν απομένει υποχρέωση παραπέρα
εκπλήρωσης στρατιωτικής υποχρέωσης, τα δικαιολογητικά υποβάλλονται οποτεδήποτε μετά την αρχική
πρόσκληση της κλάσης τους.
Η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή με συστημένη
επιστολή προς το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ισχύει η
ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο.
Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά έχουν διατυπωθεί σε ξένη διεθνώς γνωστή γλώσσα, γίνονται
δεκτά μόνο αν είναι θεωρημένα για τη γνησιότητά τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Ως επίσημη
μετάφραση νοείται αυτή που έχει γίνει ή έχει επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από Ελληνική
Προξενική Αρχή ή από δικηγόρο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ∆ικηγορικού Κώδικα). Επίσης,
γίνονται δεκτά επικυρωμένα αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών.
ΧΡΟΝΟΣ : Άμεση χορήγηση πλην των περιπτώσεων:
α.
Παραπομπής γονέα, αδελφού, αδελφής, συζύγου ή τέκνου κατά περίπτωση, στην
αρμόδια υγειονομική επιτροπή οπότε ανάγεται στην αρμοδιότητά της.
β.
Θανάτου ή τραυματισμού προσώπου εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας για την οποία
αποφασίζει ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
ΚΟΣΤΟΣ: Μηδέν
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:

(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
παραλάβει την τελική πράξη(∆ιαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος).

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
[ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

Mεταφορά οπλιτών ή στρατεύσιμων σε υπόχρεους μειωμένης θητείας

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νια αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα
:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα
:

Επώνυμο:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(3)

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
αρμοδίου ∆ήμου ή Κοινότητας στο δημοτολόγιο του οποίου είναι
γραμμένοι οι ίδιοι ή οι γονείς τους με δική τους οικογενειακή μερίδα,
στην οποία απεικονίζεται ολόκληρη η σύνθεση της οικογένειάς τους.
Η οικογενειακή κατάσταση είναι δυνατόν να αποδεικνύεται και με
επίσημα έγγραφα ξένου κράτους (η διάρκεια ισχύος του
πιστοποιητικού είναι δίμηνη από τη έκδοσή του). *
2. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής των Ενόπλων ∆υνάμεων ή των
Σωμάτων (Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού
Σώματος) από την οποία να προκύπτει ο θάνατος πατέρα ή αδελφού
κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στις Ένοπλες ∆υνάμεις και στα
Σώματα και εξαιτίας αυτής.**
3. Βεβαίωση της αρμόδιας δικαστικής, αστυνομικής ή άλλης αρχής ,
ελληνικής ή ξένης, ανάλογα με τον τόπο στον οποίο έλαβε χώρα το
γεγονός, από την οποία να προκύπτει ο θάνατος ή ο τραυματισμός
από τρομοκρατική ενέργεια πατέρα ή αδελφού.
4. Πιστοποίηση ή βεβαίωση της αρμόδιας Ελληνικής Προξενικής
Αρχής από την οποία να προκύπτει η απόκτηση και η διατήρηση της
ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού.***
5. Επίσημα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου κράτους
από τα οποία να προκύπτει η διάρκεια του χρόνου υπηρεσίας με
στρατιωτική ιδιότητα, οι ημερομηνίες κατάταξης και απόλυσης
καθώς και οι τυχόν ενδιάμεσες απολύσεις και επανακατατάξεις και ο
βαθμός και οι ειδικότητες που αποκτήθηκαν στις τακτικές ένοπλες
δυνάμεις του ξένου κράτους.****
6. Έγγραφα της αρμόδιας αρχής του Υπουργείου Εσωτερικών, από τα
οποία να προκύπτει η ημερομηνία και ο τρόπος απόκτησης της
ελληνικής ιθαγένειας καθώς και η εγγραφή στα μητρώα αρρένων
μετά την συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας.*****
7. Πιστοποίηση ή βεβαίωση της Ελληνικής Προξενικής Αρχής της
χώρας στην οποία οι ενδιαφερόμενοι διέμεναν μόνιμα πριν την
εγκατάστασή τους στην Ελλάδα ή απόσπασμα διαβατηρίου ή άλλου
ταξιδιωτικού εγγράφου από το οποίο να προκύπτει με σαφήνεια η
διακοπή της μόνιμης διαμονής τους σε χώρα του τέως Ανατολικού
Συνασπισμού ή στην Τουρκία και η ημερομηνία εγκατάστασής τους
στην Ελλάδα.******
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
[ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ]

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Α. ΘΗΤΕΙΑ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ:
αα. Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος γονέων που έχουν πεθάνει, εφόσον έχει ένα τουλάχιστον άγαμο και ανήλικο ή
άγαμο και ανίκανο για κάθε εργασία αδελφό ή αδελφή.
ββ. Ο χήρος πατέρας ενός τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου.
γγ. Ο πατέρας ενός τουλάχιστον ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου, εφόσον ο πατέρας
αυτός έχει σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία.
δδ. Ο πατέρας τριών ζώντων τέκνων.
Β. ΘΗΤΕΙΑ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ:
αα. Οι τρεις μεγαλύτεροι αδελφοί από έξι ή περισσότερα ζώντα αδέλφια, καθώς και ο μεγαλύτερος ή μόνος
αδελφός από πέντε ζώντα αδέλφια
ββ. Ο πατέρας δύο ζώντων ανήλικων ή ανίκανων για κάθε εργασία άγαμων τέκνων.
γγ. Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος ή αδελφός προσώπου που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στις
Ένοπλες ∆υνάμεις ή στα Σώματα και εξαιτίας αυτής ή απεβίωσε ή τραυματίστηκε εξαιτίας τρομοκρατικής
ενέργειας.
δδ. Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.
εε. Όποιος υπηρέτησε με στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις άλλου κράτους για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
ζζ. Όσοι, μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους, αποκτούν την Ελληνική
ιθαγένεια με πολιτογράφηση ή εγγράφονται στα μητρώα αρρένων ως αδήλωτοι, επειδή απέκτησαν την
Ελληνική Ιθαγένεια λόγω γέννησής τους στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας.
ηη. Οι οπλίτες που προέρχονται από χώρα του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία, εφόσον διέκοψαν
τη μόνιμη διαμονή τους στη χώρα αυτή και εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους
που άρχισαν να διανύουν το ενδέκατο έτος της ηλικίας τους. Όσοι από αυτούς ανήκουν στις κλάσεις 1987 και
1992 (γεννηθέντες τα έτη 1966 και 1971) απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων ∆υνάμεων εφόσον
επιθυμούν μετά τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
Γ. ΘΗΤΕΙΑ ∆Ω∆ΕΚΑΜΗΝΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ:
αα. Ο μόνος ή μεγαλύτερος αδελφός από τέσσερα ζώντα αδέλφια, καθώς και ο δεύτερος αδελφός από πέντε
ζώντα αδέλφια.
ββ. Ο τέταρτος και οι μικρότεροι απ΄ αυτόν αδελφοί από έξι ή περισσότερα ζώντα αδέλφια.
γγ. Ο πατέρας ενός ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου.
δδ. Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος γονέα που είναι ανίκανος για κάθε εργασία ή έχει συμπληρώσει το
εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του ή διατελεί σε χηρεία, εφόσον ο γονέας αυτός δεν έχει άλλο ικανό για εργασία
ενήλικο τέκνο.
εε. Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος θανόντος γονέα ή άγαμης μητέρας, εφόσον δεν έχουν άλλο ικανό για κάθε
εργασία ενήλικο τέκνο .
ζζ. Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος γονέων που έχουν αποβιώσει.
ηη. Όποιος έχει σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία.
Για τη μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης θητείας, τα τέκνα που υιοθετήθηκαν μετά τη συμπλήρωση του
δεκάτου πέμπτου (15ου) έτους της ηλικίας τους λογίζονται τέκνα των φυσικών γονέων.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
[ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ]

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
Τα δικαιολογητικά για την μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης θητείας υποβάλλονται από τους
ενδιαφερόμενους οποτεδήποτε μετά την κατάταξή τους στις Ένοπλες ∆υνάμεις. Εφόσον με την τυχόν
μεταφορά των ενδιαφερομένων στους υπόχρεους μειωμένης θητείας δεν απομένει υποχρέωση παραπέρα
εκπλήρωσης στρατιωτικής υποχρέωσης, τα δικαιολογητικά υποβάλλονται οποτεδήποτε μετά την αρχική
πρόσκληση της κλάσης τους.
Η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή με συστημένη
επιστολή προς το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ισχύει η
ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο.
Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά έχουν διατυπωθεί σε ξένη διεθνώς γνωστή γλώσσα, γίνονται
δεκτά μόνο αν είναι θεωρημένα για τη γνησιότητά τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Ως επίσημη
μετάφραση νοείται αυτή που έχει γίνει ή έχει επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από Ελληνική
Προξενική Αρχή ή από δικηγόρο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ∆ικηγορικού Κώδικα). Επίσης,
γίνονται δεκτά επικυρωμένα αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών.
ΧΡΟΝΟΣ : Άμεση χορήγηση πλην των περιπτώσεων:
α.
Παραπομπής γονέα, αδελφού, αδελφής, συζύγου ή τέκνου κατά περίπτωση, στην
αρμόδια υγειονομική επιτροπή οπότε ανάγεται στην αρμοδιότητά της.
β.
Θανάτου ή τραυματισμού προσώπου εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας για την οποία
αποφασίζει ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
ΚΟΣΤΟΣ: Μηδέν
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος
(υπογραφή)

7

