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Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Γεώργιος Αμυράς με 

θέμα «Η βάσανος των βαριά αναπήρων καλούμενων προς στράτευση» σας γνωρίζω, σύμφωνα 

με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι, στο δέκατο ένατο έτος της ηλικίας 

τους, υποχρεούνται να συμπληρώνουν έντυπο Δελτίου Απογραφής, το οποίο περιλαμβάνει, 

πέρα από τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της στράτευσης τους, τα 

σωματομετρικά τους στοιχεία, την ομάδα αίματος και τυχόν παθήσεις τους. Παράλληλα, οι 

στρατεύσιμοι υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις που πιστοποιούν το 

ενδεχόμενο πρόβλημα υγείας τους, εξαιτίας του οποίου πιθανολογείται η αδυναμία για 

μελλοντική στράτευση.  

Στη συνεχεία, τα Δελτία Απογραφής των στρατευσίμων, που δήλωσαν πάθηση ή βλάβη 

της υγείας τους, μαζί με τις ιατρικές γνωματεύσεις - βεβαιώσεις, υποβάλλονται από τις 

Στρατολογικές Υπηρεσίες στη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του ΓΕΕΘΑ, εντός μηνός από τη 

λήξη της απογραφής. Περαιτέρω, οι παραπάνω στρατεύσιμοι παραπέμπονται στην 

πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους Επιτροπή Απαλλαγών του Στρατού Ξηράς, για υ-

γειονομική εξέταση και κρίση της σωματικής τους ικανότητας. 

Ειδικότερα, από το 2018 υπάρχει πρόβλεψη, ώστε η αλληλογραφία των στρατευσίμων 

που δεν μπορούν να παρουσιαστούν στην αρμόδια Επιτροπή Απαλλαγών, διαβιβάζεται σε 

αυτή, προκειμένου να γνωματεύσει χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσίασή τους.  

Πέραν της παραπάνω διαδικασίας, προβλέπεται ότι για τους στρατευσίμους που 



 

 

 

αδυνατούν για λόγους υγείας να καταταγούν άμεσα, αρμόδια κατά περίπτωση είναι η 

υγειονομική επιτροπή του φρουραρχείου του τόπου διαμονής τους, το τοπικό συμβούλιο, όπου 

δεν υπάρχει φρουραρχείο, ή η ειδική στρατολογική επιτροπή των προξενικών αρχών για τους 

διαμένοντες προσωρινά ή μόνιμα στο εξωτερικό. 

Τα προαναφερόμενα συμβούλια και οι επιτροπές αποφαίνονται, μετά από αυτοπρόσωπη 

παρουσίαση των ενδιαφερομένων ή με βάση έκθεση του ιατρού που μετέχει ως μέλος, κατόπιν 

μετάβασής του στον τόπο διαμονής του ασθενή, εφόσον ο ασθενής αδυνατεί να προσέλθει για 

εξέταση και σε κάθε περίπτωση εκδίδουν αυθημερόν γνωμάτευση. Με αυτήν πιστοποιείται η 

πάθηση, αν είναι πρόσκαιρη ή ανίατη, το ιστορικό της, αν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης 

για κατάταξη χωρίς κίνδυνο επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του στρατευσίμου, καθώς 

και αν υπάρχει δυνατότητα μετάβασης στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή. Για την έκδοση 

της γνωμάτευσης λαμβάνονται υπόψη συμβουλευτικά και τα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή ιδιώτη γιατρού ανάλογης ειδικότητας, που αφορούν την πάθηση 

του ασθενή. 

Με βάση την ανωτέρω γνωμάτευση, η αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ενεργεί σε 

προθεσμία πέντε ημερών από τη λήψη της και, εφόσον πρόκειται για ασθενείς που πάσχουν 

από ανίατη βλάβη ή πάθηση ή η ίαση της προβλέπεται κατά τη γνωμάτευση να διαρκέσει 

πάνω από τέσσερις μήνες και δεν μπορούν να παρουσιαστούν στη μονάδα κατάταξης ούτε 

στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων, διαβιβάζει την αλληλογραφία σ’ 

αυτή, η οποία γνωματεύει χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσίασή τους. 

Κατόπιν των ανωτέρω, από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, προβλέπεται η δυνατότητα 

γνωμάτευσης χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσίαση στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή των 

Ενόπλων Δυνάμεων των ασθενών που πάσχουν από ανίατη βλάβη ή πάθηση και δεν μπορούν 

να παρουσιαστούν στην μονάδα κατάταξης, τόσο κατά το στάδιο της κατάθεσης του Δελτίου 

Απογραφής όσο και μεταγενέστερα, με την κλήση σε κατάταξη ή οποτεδήποτε με αίτησή τους 

και απαλλάσσονται από την υποχρέωση για στράτευση. 

Τέλος, η διασύνδεση των Στρατολογικών Υπηρεσιών με τα Κέντρα Πιστοποίησης 

Αναπηρίας δύναται να εξεταστεί, αφού πρώτα καθορισθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες για την 

επίτευξή της. 
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