Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Ερωτήσεις - Απαντήσεις για όσους δεν έχουν πάει
ακόμα στον στρατό
Πότε είναι καλύτερα να πάρω αναβολή; Όταν περάσω σε κάποια σχολή ή όταν μου έρθει
το χαρτί να παρουσιαστώ;

Τι είναι καλύτερο; Να παρουσιάζεται κανείς στον στρατό νέος ή όταν είναι μεγάλος σε
ηλικία;

Για να συμπληρώσω δελτίο απογραφής (δηλαδή για να περάσω περιοδεύων) θα πρέπει να
μου έρθει χαρτί στο σπίτι;

Τελικά πόση θητεία θα υπηρετήσω; Μήπως μπορείτε να μου πείτε;

Υπάρχει περίπτωση η θητεία να γίνει προαιρετική;

Ενδιαφέρομαι να καταταγώ στον στρατό ως επαγγελματίας οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ) Πώς μπορεί
να γίνει αυτό;

Ο θεσμός των Εθελοντών Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ) έχει καταργηθεί με την
πρόσληψη επαγγελματιών οπλιτών;

Η αναβολή μου λήγει το 2015, αλλά εγώ μάλλον θα έχω τελειώσει το 2012. Μπορώ να
αποφύγω τον στρατό μέχρι το 2015 οπότε και λήγει η αναβολή μου;

Αν κάνω μεταπτυχιακό ή διδακτορικό μπορώ να πάρω επιπλέον αναβολή;.
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Είχα πάρει αναβολή όταν πέρασα σε μία σχολή αλλά φέτος πέρασα σε άλλη σχολή. Ισχύει
η αναβολή ή θα πρέπει να ενημερώσω το στρατολογικό μου γραφείο;

Αν τελειώσω τη σχολή και με κατατακτήριες εγγραφώ σε μία άλλη δικαιούμαι νέα
αναβολή;

Έχω ακούσει ότι πρέπει να περνάω ένα τουλάχιστον μάθημα το χρόνο για να μην θεωρηθεί
ότι έκανα κακή χρήση της αναβολής. Είναι αλήθεια;

Ένας φίλος μου πριν από μερικά χρόνια ήξερε ότι θα παρουσιαζόταν στο Πυροβολικό και
έκανε αίτηση για μετάταξη και υπηρέτησε στο Ναυτικό, μπορώ να το κάνω κι εγώ αυτό;

Να κάνω μία χαζή ερώτηση; Όταν ρωτάω φίλους ή γνωστούς που έχουν υπηρετήσει στον
στρατό αν υπηρέτησαν στο Πεζικό συνήθως παίρνω περίεργες απαντήσεις όπως: "Όχι,
υπηρέτησα στο Μηχανικό". Δεν ανήκει το μηχανικό στο Πεζικό;

Μου αρέσει πολύ ο στρατός και θέλω να υπηρετήσω στις Ειδικές Δυνάμεις. Πώς μπορώ να
το κάνω;

Μου ήρθε χαρτί για να παρουσιαστώ Ειδικές Δυνάμεις αλλά και μόνο με την ιδέα
ανατριχιάζω, μήπως να πάρω αναβολή;

Περιμένω χαρτί να παρουσιαστώ αλλά δεν μου ήρθε ακόμα. Τι να κάνω;

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ανυπότακτων και των λιποτακτών;

'Όταν πήγα να κόψω την αναβολή μου είπαν ότι έκανα κακή χρήση της και μου επέβαλαν
επιπλέον θητεία. Θα υπηρετήσω παραπάνω;
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Σε έναν φίλο μου ενώ του είχε έρθει χαρτί για τον Στρατό ξηράς, του ήρθε νέο μετά από
λίγες μέρες για να υπηρετήσει στην Αεροπορία ή στο Ναυτικό; Πώς μπορεί να γίνει αυτό;

Υπάρχει περίπτωση να παρουσιαστώ σε ένα όπλο ή σώμα και να πάρω μετάταξη, μετά την
παρουσίαση μου, για άλλο όπλο ή σώμα;

Το χαρτί της κατάταξης έχει πάνω την ένδειξη ΥΕΑ. Τι σημαίνει αυτό;

Η αναβολή που είχα έληξε (ή τη διέκοψα εγώ). Πότε θα παρουσιαστώ για να υπηρετήσω τη
θητεία μου;

Πότε είναι καλύτερα να πάρω αναβολή; Όταν περάσω σε κάποια σχολή ή όταν μου
έρθει το χαρτί να παρουσιαστώ;

Στην πραγματικότητα αυτό δεν έχει και μεγάλη σημασία, καλύτερα όμως, για να μην
τρέχεις την τελευταία στιγμή, να το κάνεις όταν περάσεις σε κάποια σχολή.

Τι είναι καλύτερο; Να παρουσιάζεται κανείς στον στρατό νέος ή όταν είναι
μεγάλος σε ηλικία;

Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει σαφής απάντηση σε αυτό. Πολλοί προτιμούν να
παρουσιάζονται νωρίς στον στρατό ώστε να μπορούν απερίσπαστοι μετά να σπουδάσουν
και να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να τους διακόψει ο στρατός. Εξάλλου όταν είσαι νέος σε
ηλικία μπορείς να αντέξεις και να προσαρμοστείς πιο εύκολα στον στρατιωτικό τρόπο
ζωής.
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Από την άλλη μεριά όταν κανείς είναι μεγαλύτερος περνάει μάλλον καλύτερα στον στρατό.
Συνήθως οι μεγαλύτεροι επειδή είναι πιο μορφωμένοι αλλά και λόγω ηλικίας
τακτοποιούνται σε γραφεία και άλλες θέσεις ενώ κάνουν λιγότερες αγγαρείες. Επίσης οι
πιο μεγάλοι σε ηλικία, επειδή έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο συνήθως, έχουν περισσότερες
πιθανότητες να γίνουν Δόκιμοι ή Υπαξιωματικοί.

Για να συμπληρώσω δελτίο απογραφής (δηλαδή για να περάσω περιοδεύων) θα
πρέπει να μου έρθει χαρτί στο σπίτι;

Όχι. Δελτίο απογραφής συμπληρώνουν όλοι τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του έτους που
συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η κατάθεση γίνεται στα οικεία στρατολογικά
γραφεία που ανήκεις ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Η κλήση για συμπλήρωση
δελτίου απογραφής γίνεται μέσω δημοσίων ανακοινώσεων. Πρόσεξε διότι αν δεν
συμπληρώσεις το δελτίο απογραφής θα σου επιβληθεί πρόσθετη στρατιωτική θητεία, η
οποία όμως εξαγοράζεται.

Τελικά πόση θητεία θα υπηρετήσω; Μήπως μπορείτε να μου πείτε;

Όλοι όσοι παρουσιάζονται υπηρετούν 12μηνη θητεία, ανεξάρτητα από το όπλο ή το σώμα
που παρουσιάζονται, δηλαδή τόσο στον στρατό ξηράς όσο και στην Πολεμική Αεροπορία
και το Πολεμικό Ναυτικό. Αν έχεις λόγους μειωμένης θητείας δες τις αντίστοιχες σελίδες
από το μενού αριστερά.

Υπάρχει περίπτωση η θητεία να γίνει προαιρετική;

Όχι τέτοιο ενδεχόμενο δεν εξετάζεται προς το παρόν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Ενδιαφέρομαι να καταταγώ στον στρατό ως επαγγελματίας οπλίτης. Πώς
μπορεί να γίνει αυτό;
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Κατά καιρούς προκηρύσσονται θέσεις για πρόσληψη ΕΠ.ΟΠ και στους τρεις κλάδους των
Ενόπλων Δυνάμεων. Εφόσον υπάρξει προκήρυξη μπορείτε να λάβετε μέρος εντός των
προθεσμιών που ανακοινώνονται και εφόσον έχετε τα τυπικά προσόντα.

Ο θεσμός των Εθελοντών Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ) έχει καταργηθεί με την
πρόσληψη επαγγελματιών Οπλιτών;

Ναι, πλέον οι ΕΠΥ έχουν αντικατασταθεί από τους ΕΠ.ΟΠ

Η αναβολή μου λήγει το 2015, αλλά εγώ μάλλον θα έχω τελειώσει το 2012. Μπορώ
να αποφύγω τον στρατό μέχρι το 2015 οπότε και λήγει η αναβολή μου;

Ναι μπορείς να εξαντλήσεις ολόκληρη την αναβολή σου, ανεξάρτητα από το πότε
τελείωσες. Εννοείται ότι η αναβολή μπορεί να διακοπεί και με δική σου αίτηση.

Αν κάνω μεταπτυχιακό ή διδακτορικό μπορώ να πάρω επιπλέον αναβολή;.

Ναι, μπορείς αρκεί να ενημερώσεις το στρατολογικό σου γραφείο και να είσαι εντός των
ορίων ηλικίας με βάση τα οποία δικαιούσαι την αντίστοιχη αναβολή. .

Είχα πάρει αναβολή όταν πέρασα σε μία σχολή αλλά φέτος πέρασα σε άλλη σχολή.
Ισχύει η αναβολή ή θα πρέπει να ενημερώσω το στρατολογικό μου γραφείο;

Πρέπει να ενημερώσεις το στρατολογικό σου γραφείο για να λάβεις νέα αναβολή διότι η
παλαιά δεν ισχύει.
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Αν τελειώσω τη σχολή και με κατατακτήριες εγγραφώ σε μία άλλη δικαιούμαι νέα
αναβολή;

Ναι δικαιούσαι, αρκεί ο συνολικός χρόνος σπουδών να μην ξεπερνάει το μέγιστο όριο της
αναβολής που δικαιούσαι,

Έχω ακούσει ότι πρέπει να περνάω ένα τουλάχιστον μάθημα το χρόνο για να μην
θεωρηθεί ότι έκανα κακή χρήση της αναβολής. Είναι αλήθεια;

Ναι, είναι αλήθεια.

Ένας φίλος μου πριν από μερικά χρόνια ήξερε ότι θα παρουσιαζόταν στο
Πυροβολικό και έκανε αίτηση για μετάταξη και υπηρέτησε στο Ναυτικό, μπορώ να
το κάνω κι εγώ αυτό;

Θεωρητικά ναι. Με αίτησή σου στη Διεύθυνση Στρατολογικού του ΓΕΕΘΑ μπορείς να
ζητήσεις τη μετάταξη σου σε άλλο κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και τους λόγους
τους οποίους επικαλείσαι (ειδικές γνώσεις κλπ). Οι μετατάξεις πρακτικά είναι δύσκολες
και γίνονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, πλην ορισμένων
τυχερών, μόνο όποιος έχει γνωριμίες μπορεί να πάρει μετάταξη σε άλλο κλάδο.

Να κάνω μία χαζή ερώτηση; Όταν ρωτάω φίλους ή γνωστούς που έχουν υπηρετήσει
στον στρατό αν υπηρέτησαν στο Πεζικό συνήθως παίρνω περίεργες απαντήσεις
όπως: "Όχι, υπηρέτησα στο Μηχανικό". Δεν ανήκει το μηχανικό στο Πεζικό;

Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο λάθος όσων δεν έχουν υπηρετήσει στον στρατό, θεωρούν ότι
ολόκληρος ο Στρατός Ξηράς αποτελείται από το Πεζικό και έχουν ταυτίσει το πεζικό με τον
στρατό ξηράς. Η αλήθεια είναι ότι το Πεζικό είναι ένα μόνο κομμάτι του στρατού ξηράς.

Ο Στρατός Ξηράς διαιρείται σε Όπλα, τα οποία είναι μάχιμα, και Σώματα, τα οποία
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προσφέρουν Διοικητική Μέριμνα και Υποστήριξη στα Όπλα.

Τα όπλα είναι: το Πεζικό, τα Τεθωρακισμένα, το Πυροβολικό, το Μηχανικό και οι
Διαβιβάσεις.

Τα Σώματα είναι: το Τεχνικό, το Σώμα Εφοδιασμού και Μεταφορών, Υλικού
Πολέμου και το Υγειονομικό.
Υπάρχουν και άλλα σώματα τα οποία δεν
περιλαμβάνουν μονάδες εκστρατείας όπως το
Οικονομικό, Σώμα Έρευνας Πληροφορικής, Ταχυδρομικό, Μουσικό, Στρατολογικό
κλπ.

Μου αρέσει πολύ ο στρατός και θέλω να υπηρετήσω στις Ειδικές Δυνάμεις. Πώς
μπορώ να το κάνω;

Όταν περάσεις περιοδεύων θα κληθείς να συμπληρώσεις ένα έντυπο, το Δελτίο Απογραφής
Εφέδρου στο οποίο δηλώνεις και προτίμηση σώματος που θες να υπηρετήσεις, σε αυτό
αναφέρονται και οι Ειδικές Δυνάμεις. Αν και συνήθως δεν λαμβάνουν υπόψη τις προτιμήσεις
αυτές, ωστόσο αν δηλώσεις Ειδικές Δυνάμεις είναι πολύ πιθανόν να σε πάρουν. Ακόμα και
αν τελικά δεν κληθείς να υπηρετήσεις εκεί, στο Κέντρο θα σε ρωτήσουν αν θες να
υπηρετήσεις στις Ειδικές Δυνάμεις. Αν προσφερθείς θα σε περάσουν κάποιες δοκιμασίες
και αν τους κάνεις θα σε πάρουν.

Μου ήρθε χαρτί για να παρουσιαστώ Ειδικές Δυνάμεις αλλά και μόνο με την ιδέα
ανατριχιάζω, μήπως να πάρω αναβολή;

Μην ανησυχείς, συνήθως μερικές μέρες αφού παρουσιαστείς θα δεις ότι κάποιους θα τους
κρατήσουν ενώ τους υπόλοιπους θα τους κατανείμουν σε άλλα σώματα. Επίσης ρωτούν αν
υπάρχει κάποιος που θέλει να κοπεί. Σπανίως κρατούν άτομα που δεν θέλουν να
υπηρετήσουν εκεί ή κρίνουν ότι δεν τους κάνουν.

Περιμένω χαρτί να παρουσιαστώ αλλά δεν μου ήρθε ακόμα. τι να κάνω;
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Να τηλεφωνήσεις το ταχύτερο δυνατόν στο αστυνομικό σου τμήμα και να ρωτήσεις αν έχει
έρθει η πρόσκληση κατάταξης. Μερικές φορές ξεχνούν να σε ειδοποιήσουν και το κάνουν
την τελευταία στιγμή με αποτέλεσμα να τρέχεις και να μην φτάνεις.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ανυπότακτων και των λιποτακτών;

Ανυπότακτος είναι αυτός ο οποίος ενώ έχει κληθεί να παρουσιαστεί στον στρατό, δεν
παρουσιάζεται καθόλου.

Λιποτάκτης είναι αυτός ο οποίος ενώ έχει παρουσιαστεί κανονικά στον στρατό το "σκάει"
από αυτόν. Ανυπότακτος κηρύσσεται κάποιος από την στιγμή που δεν παρουσιάζεται την
ημέρα που έπρεπε για κατάταξη ενώ λιποτάκτης κηρύσσεται κάποιος ύστερα από
δεκαπέντε συνεχόμενες μέρες αδικαιολόγητης απουσίας, αν και το διάστημα αυτό μπορεί
να είναι μικρότερο σε ορισμένες περιπτώσεις, (περίπτωση υποτροπιασμού κλπ).

Σε καμία περίπτωση δεν συμφέρει να κηρυχθείς ανυπότακτος ή λιποτάκτης. Και τα δύο
τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης ενώ από τα δύο χειρότερο θεωρείται το αδίκημα της
λιποταξίας καθώς ουδέποτε έχουν υπάρξει ευεργετικές διατάξεις για τους λιποτάκτες.

Όταν πήγα να κόψω την αναβολή μου είπαν ότι έκανα κακή χρήση της και μου
επέβαλαν επιπλέον θητεία. Θα υπηρετήσω παραπάνω;

Η επιπλέον θητεία που σου επέβαλε το στρατολογικό σου γραφείο είναι εξαγοράσιμη.
Μόνο αν δεν την εξαγοράσεις θα υπηρετήσεις παραπάνω μήνες. Η εξαγορά της θητείας
μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, ακόμα και ένα μήνα πριν απολυθείς.

Σε ένα φίλο μου ενώ του είχε έρθει χαρτί για τον Στρατό ξηράς, του ήρθε νέο μετά
από λίγες μέρες για να υπηρετήσει στην Αεροπορία ή στο Ναυτικό; Πώς μπορεί να
γίνει αυτό;
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Καταρχήν είναι πιθανόν, αλλά σπάνιο, να σου έρθει χαρτί για να παρουσιαστείς στον
Στρατό Ξηράς για παράδειγμα, να πάρεις αναβολή και μετά από μερικά χρόνια να κληθείς
να παρουσιαστείς στο Ναυτικό ή στην Αεροπορία (ή το αντίθετο). Το πιθανότερο είναι
βέβαια να υπάρξει σε αυτή την περίπτωση, απλώς αλλαγή σώματος, π.χ από το Πεζικό στα
Τεθωρακισμένα.
Μπορείς όμως να ζητήσεις κι εσύ μετάταξη, αρκεί να απευθυνθείς στο στρατολογικό σου
γραφείο. Το πιθανότερο όμως είναι να μην εγκριθεί εκτός και αν έχεις γνωριμίες που
μπορούν να σου αλλάξουν όπλο.

Υπάρχει περίπτωση να παρουσιαστώ σε ένα όπλο ή σώμα και να πάρω μετάταξη,
μετά την παρουσίαση μου, για άλλο όπλο ή σώμα;

Ναι υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αυτό μπορεί να συμβεί μετά το πέρας της βασικής
εκπαίδευσης συνήθως ή και κατά τη διάρκεια της. Συνηθισμένες περιπτώσεις είναι από
οποιοδήποτε όπλο ή σώμα στις Ειδικές Δυνάμεις ή το αντίστροφο, καθώς επίσης και
περιορισμένος αριθμός οπλιτών σε σώματα που δε διαθέτουν μονάδες εκστρατείας ή ΚΕΝ,
όπως Στρατονομία, Έρευνας Πληροφορικής, Ταχυδρομικό κλπ. Σπανιότερα μπορεί να
συμβεί μεταξύ όπλων, όπως από Τεθωρακισμένα σε Πυροβολικό κλπ. Όλα αυτά όμως μέχρι
το πέρας της βασικής εκπαίδευσης. Με την απονομή ειδικότητας και την εκπαίδευση σε
Ειδικά Κέντρα Εκπαίδευσης ή την τοποθέτησή σου στη μονάδα, δεν γίνονται μετατάξεις.
Μετατάξεις επίσης, μετά την παρουσίασή σου, δεν γίνονται μεταξύ των κλάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων, δηλαδή από Στρατό Ξηράς σε Ναυτικό ή Αεροπορία ή το αντίστροφο.

Το χαρτί της κατάταξης έχει πάνω την ένδειξη ΥΕΑ. Τι σημαίνει αυτό;

Όλοι όσοι είναι τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου έχουν την ένδειξη ΥΕΑ που σημαίνει
Υποψήφιος Έφεδρος Αξιωματικός. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έχεις τη δυνατότητα, αν το
επιθυμείς και περάσεις τις ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες μετά την κατάταξή, να
γίνεις ΥΕΑ και κατόπιν, μετά από εκπαίδευση ΔΕΑ (Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός). Δε
σημαίνει, όμως ότι αυτόματα ή οπωσδήποτε θα γίνεις ΥΕΑ, η ένδειξη αυτή σημαίνει απλώς
ότι είσαι επιλέξιμος για ΥΕΑ.

Η αναβολή που είχα έληξε (ή τη διέκοψα εγώ). Πότε θα παρουσιαστώ για να
υπηρετήσω τη θητεία μου;
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Ανάλογα με το πότε έληξε ή διέκοψες την αναβολή σου και σε ποιον κλάδο θα υπηρετήσεις.
Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει τις ημερομηνίες δημιουργίας λόγων κατάταξης, με άλλα
λόγια τις ημερομηνίες κατά τις οποίες διέκοψες την αναβολή:

Ημερομηνίες δημιουργίας λόγων κατάταξης
Στρατού Ξηράς και Πολεμικού Ναυτικού
Εκπαιδευτική σειρά (ΕΣΣΟ)
Από 1 Αυγούστου έως 31Με
Οκτωβρίου
την Α' σειρά (Φεβρουαρίου)
Από 1 Νοεμβρίου έως 31Με
Ιανουαρίου
τη Β' σειρά (Μαΐου)
Από 1 Φεβρουαρίου έως Με
30 Απριλίου
τη Γ' σειρά (Αυγούστου)
Από 1 Μαΐου έως 31 Ιουλίου
Με τη Δ' σειρά (Νοεμβρίου)

Ημερομηνίες δημιουργίας λόγων κατάταξης
Πολεμικής Αεροπορίας
Εκπαιδευτική σειρά (ΕΣΣΟ)
Από 15 Αυγούστου έως

15 Νοεμβρίου

Από 16 Νοεμβρίου έως

15 Φεβρουαρίο

Από 16 Φεβρουαρίου έως

15 Μαΐου

Από 16 Μαΐου έως

14 Αυγούστου

Με τη Δ' σειρά (Δεκεμβρίου)
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