Συχνές ΕρωτΑπαντήσεις για όσους υπηρετούν

Ερωτήσεις - Απαντήσεις για όσους υπηρετούν

Εκτός από τη μείωση της θητείας αναμένονται να γίνουν άλλες αλλαγές;

Πότε θα μειωθεί κι άλλο η θητεία;

Ο Διοικητής της μονάδας μου λέει ότι δεν είναι υποχρεωμένος να μάς δώσει την
τιμητική άδεια λόγω παραμεθορίου. Είναι αλήθεια;

Είμαι κάτοικος νομού Έβρου ή νησιών βορείου Αιγαίου ή άλλων περιοχών που
θεωρούνται παραμεθόριες. Δικαιούμαι την άδεια λόγω παραμεθορίου;

Αν δεν πάρω κάποια από τις επιπλέον άδειες που δικαιούμαι (αναρρωτικές,
φοιτητικές, αγροτικές κλπ), μπορούν αυτές να συγχωνευτούν με τις κανονικές
μέρες αδείας;

Πώς μπορώ κι εγώ να "χωθώ" σε κάποιο γραφείο ή σε παρόμοια θέση; Πρέπει να
έχω βύσμα;

Τελικά τι είναι το ΑΣΜ; Μέχρι πρόσφατα νόμιζα ότι είναι το πρώτο νούμερο του
αριθμού που έχει κάθε φαντάρος ή ολόκληρο το νούμερο αυτό. Πρόσφατα άκουσα
κάτι περίεργα όμως και δεν είμαι σίγουρος.

Ανήκω στην 2008 Δ΄ ΕΣΣΟ και στην 305 σειρά. Πιο σωστό τι είναι, να αναφέρω την
ΕΣΣΟ ή την σειρά στην οποία ανήκω;
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Αλήθεια τι σημαίνει ΕΣΣΟ;

Ανώτερος ποιος είναι; Ο ΕΠΟΠ Στρατιώτης ή ο Εφ. Δεκιανέας;

Μου αρέσει τόσο πολύ ο στρατός που σκέφτομαι να μείνω και άλλο, πώς μπορώ
να το κάνω;

Οι ΔΕΑ μπορούν να παραμείνουν στον στρατό;

Όταν ήμουν σε άδεια χτύπησα σε τροχαίο και με τιμώρησε ο Διοικητής μου.
Διατάχθηκε και Ένορκη Διοικητική Εξέταση. Είναι λογικό αυτό;

Μπορώ να πάρω άδεια για το εξωτερικό;

Υπάρχει περίπτωση να υπηρετήσω τη στρατιωτική μου θητεία στο εξωτερικό; Αν
ναι θα με ρωτήσουν πρώτα ή όχι;

Εκτός από τη μείωση της θητείας αναμένονται να γίνουν άλλες αλλαγές;

Πολλές είναι οι αλλαγές εκείνες που κατά καιρούς έχει γραφεί ότι θα εφαρμοστούν αλλά τελικά εφ

Πότε θα μειωθεί κι άλλο η θητεία;
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Αυτό είναι άγνωστο. Η παρούσα κυβέρνηση (της Νέας Δημοκρατίας) είχε υποσχεθεί ότι θα μειωνότα

Ο Διοικητής της μονάδας μου λέει ότι δεν είναι υποχρεωμένος να μάς δώσει την τιμητική ά

Όχι, ο Διοικητής είναι υποχρεωμένος να δώσει την άδεια αυτή. Η χορήγηση της είναι υποχρεωτική κ

Είμαι κάτοικος νομού Έβρου ή νησιών βορείου Αιγαίου ή άλλων περιοχών που θεωρούνται

Δυστυχώς όχι διότι ισχύει γι αυτούς οι οποίοι δεν έχουν μόνιμη κατοικία σε παραμεθόριες περιοχές.

Αν δεν πάρω κάποια από τις επιπλέον άδειες που δικαιούμαι (αναρρωτικές, φοιτητικές, αγ

Όχι. Δηλαδή δεν μπορούν να προστεθούν μέρες κανονικής αδείας επειδή δεν πήρες κάποια ειδική άδ

Πώς μπορώ κι εγώ να "χωθώ" σε κάποιο γραφείο ή σε παρόμοια θέση; Πρέπει να έχω βύσ

Αν και μερικοί όντως είχαν βύσμα για να μπουν σε γραφείο είναι περισσότερο θέμα τύχης και γνώσε

θα πρέπει να ξέρεις όμως ότι ούτε οι γράφεις, ούτε οι Αλφαμίτες, ούτε όσοι είναι σε σχετικές θέσει

Τελικά τι είναι το ΑΣΜ; Μέχρι πρόσφατα νόμιζα ότι είναι το πρώτο νούμερο του αριθμού π

Το ΑΣΜ τελικά δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Κάθε Έλληνας πολίτης, ακόμα και αν δεν έχει υπ
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Ανήκω στην 2008 Δ' ΕΣΣΟ
;
και στην 305 σειρά. Πιο σωστό τι είναι, να αναφέρω την ΕΣΣΟ ή

Το μόνο σωστό είναι να αναφέρεις την ΕΣΣΟ. Σε κανένα επίσημο στρατιωτικό ή άλλο έγγραφο δεν

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, λένε ότι μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του '70 χρησιμοποιούταν και

Αλήθεια τι σημαίνει ΕΣΣΟ;

Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών

Ανώτερος ποιος είναι; Ο ΕΠ.ΟΠ Στρατιώτης ή ο Εφ. Δεκανέας;

Ο Εφ. Δεκανέας είναι ανώτερος. Ο ΕΠΟΠ Δεκανέας είναι ανώτερος από τον Εφ. Δεκανέα. Ο στρατι

Μου αρέσει τόσο πολύ ο στρατός που σκέφτομαι να μείνω και άλλο, πώς μπορώ να το κάν

Μπορείς να ενταχθείς στον θεσμό τον Οπλιτών Βραχυχρόνιας Ανακατάταξης (ΟΒΑ). Θα έχεις αποδ

Μπορείς ακόμα να γίνεις Επαγγελματίας Οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ) ).Για να γίνεις ΕΠ.ΟΠ θα πρέπει όμως να

Οι ΔΕΑ μπορούν να παραμείνουν
;
στον στρατό;

Παλαιότερα μπορούσαν με τριετή ανακατάταξη ως ανθυπολοχαγοί και με την πάροδο των χρόνων ε
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Όταν ήμουν σε άδεια χτύπησα σε τροχαίο και με τιμώρησε ο Διοικητής μου. Διατάχθηκε κα

Το αν είναι λογικό ή όχι είναι άλλη ιστορία. Όμως ο Διοικητής σου είχε κάθε δικαίωμα να σε τιμωρήσ

Μπορώ να πάρω άδεια για το εξωτερικό;

Ναι, μπορείς να πάρεις άδεια για οποιαδήποτε σχεδόν χώρα του εξωτερικού ωστόσο πρέπει σε αυτή

Υπάρχει περίπτωση να υπηρετήσω τη στρατιωτική μου θητεία στο εξωτερικό; Αν ναι θα με

Η συνηθέστερη περίπτωση για να υπηρετήσεις τη θητεία σου εκτός Ελλάδος είναι στην Κύπρο. Κατ
Εκτός της ΕΛΔΥΚ, η Ελλάδα ως γνωστόν έχει δυνάμεις στη Βοσνία και στο Κόσοβο, αλλά και σε υπη
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