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ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος   

ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 8466/11-08-2021 της Βουλής των Ελλήνων  
 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές της 

κοινοποίησης με θέμα «Αναβολή στράτευσης σε παιδιά πυρόπληκτων οικογενειών», 

σας γνωρίζονται  τα ακόλουθα: 

Με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.3421/05 (Α΄302), καθορίζεται ότι 

αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων, οι οποίοι κατά την 

ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη έχουν οικογενειακούς - προσωπικούς - 

οικονομικούς λόγους, για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η αυτοπρόσωπη 

παρουσία τους ή έχουν υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώσουν στο άμεσο μέλλον. 

Η εν λόγω αναβολή αρχίζει από την ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται 

να καταταγούν. 

Οι ενδιαφερόμενοι στους οποίους χορηγείται η αναβολή του άρθρου 29 του 

ν.3421/05 (Α΄302), κατατάσσονται με τη μεθεπόμενη Εκπαιδευτική Σειρά 

Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του 

ίδιου Νόμου. 

Η αναβολή κατάταξης χορηγείται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων 

που συνοδεύεται από υποστηρικτικά έγγραφα στοιχεία, από τα οποία προκύπτουν οι 

επικαλούμενοι λόγοι. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, υφίσταται το νομικό πλαίσιο το οποίο 

παρέχει τη δυνατότητα, στα τέκνα των πυρόπληκτων οικογενειών, να λάβουν, εφόσον 

επιθυμούν, ολιγόμηνη αναβολή κατάταξης, διάρκειας δύο (2) ΕΣΣΟ, προκειμένου με 

την αυτοπρόσωπη παρουσία τους να συνδράμουν στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων των οικογενειών τους και για το λόγο αυτό η Πολιτική Ηγεσία του 
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Υπουργείου έχει ήδη δώσει εντολή προς τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων των 

Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να ικανοποιούνται άμεσα αιτήματα πυρόπληκτων 

στρατευσίμων, που υποβάλλονται στις Στρατολογικές Υπηρεσίες, για τη χορήγηση της 

εν λόγω αναβολής κατάταξης. 

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, για το ΥΠΕΘΑ αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα η 

διαρκής μέριμνα για όλο, ανεξαιρέτως, το υπηρετούν προσωπικό, στρατιωτικό, 

πολιτικό και οπλίτες θητείας, ενώ για τα θέματα που το αφορούν επιδεικνύεται πάντα η 

μέγιστη δυνατή ευαισθησία, με σκοπό την εξεύρεση των βέλτιστων δυνατών λύσεων, 

οι οποίες έχουν ως κύριο γνώμονα την ανθρώπινη διάσταση των προβλημάτων. 
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