ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση στράτευσης και εφόσον υπηρετούν
απολύονται:
Οι στρατεύσιμοι και οι οπλίτες που κρίνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές
επιτροπές ή συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων ακατάλληλοι για στράτευση
για λόγους υγείας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ο γιατρός του Φρουραρχείου εξετάζει τον ενδιαφερόμενο που παρουσιάζεται
ενώπιον του ή εφόσον αδυνατεί να προσέλθει στο Φρουραρχείο για εξέταση,
μεταβαίνει στον τόπο διαμονής του για επιτόπια εξέταση και συντάσσει
αιτιολογημένη γνωμάτευση. Το ίδιο συμβαίνει και με τον γιατρό του Τοπικού
Συμβουλίου και της Ειδικής Στρατολογικής Επιτροπής, όταν ο ασθενής
αδυνατεί να μεταβεί για εξέταση. Η εξέταση γίνεται κατά την ημερομηνία που
ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται για κατάταξη και μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν
από αυτή. Για όποιον πάσχει από ανίατη σωματική βλάβη ή πάθηση και είναι
καταφανώς ακατάλληλος για στράτευση (Ι/5) η εξέταση μπορεί να γίνει και
μετά την παραπάνω προθεσμία. Το αρμόδιο υγειονομικό όργανο ή Συμβούλιο
εκδίδει

γνωμάτευση,

από

την

οποία

πρέπει

να

προκύπτουν:

α. Η πάθηση και αν αυτή είναι ανίατη.

β. Αν υπάρχει δυνατότητα μετάβασης για υγειονομική εξέταση στην
πλησιέστερη του τόπου διαμονής του ενδιαφερομένου επιτροπή απαλλαγών
των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η γνωμάτευση με όλες τις τυχόν εξετάσεις και το σημείωμα κατάταξης
αποστέλλονται ή κατατίθενται με μέριμνα του ενδιαφερομένου και με αίτηση
του στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο σε προθεσμία πέντε (5) ημερών ή
προκειμένου για ασθενή που διαμένει στο εξωτερικό δέκα πέντε (15) ημερών,
από τη σύνταξή της. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής, που δεν οφείλεται
σε λόγους ανώτερης βίας, η γνωμάτευση δεν λαμβάνεται υπόψη. 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.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
Η απαλλαγή από τη στράτευση είναι απεριόριστης διάρκειας.
Ειδικά για το HIV/AIDS, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 133
του 2002, ισχύουν τα εξής αναφερόμενα στον γενικό πίνακα νοσημάτων,
παθήσεων και βλαβών:
1) Διετής αναβολή (ΔΑ) από τη στράτευση (Ι/4) για ασυμπτωματική λοίμωξη
από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) ή με καλή ανταπόκριση
στην αντιρετροϊκή θεραπεία.
2) Διετής αναβολή (ΔΑ) από τη στράτευση (Ι/5) για σύνδρομο επίκτητης
ανοσοανεπάρκειας που δεν ανταποκρίνεται στην αντιρετροϊκή θεραπεία

