
 

ΠΡΟΣ:      Πίνακας Αποδεκτών «Α»       ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
                        ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ 
                        ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Β1)/4δ 
                        Τηλ. (εσωτ)800-3487 
KOIN.:      ΥΠΕΘΑ/ΣΓ ΥΕΘΑ-ΑΝΥΕΘΑ       Φ.400/9/386108 
                 ΓΕΕΘΑ/Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β1       Σ. 1918 
                 ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ(Β1)/4δ       Αθήνα, 8 Μαρ  17  
 

ΘΕΜΑ: Προσωπικό-Διοικητικά 
 
ΣΧΕΤ.:  α. Φ.446/8/76876/Σ.2670/27 Μαϊ 2003/ΓΕΣ/1οΕΓ/4/2 (Γ.Δ) 
 β. Φ.440/42/791750/Σ.247/1 Αυγ 13/ΓΕΣ/ΔΜΠ(ΔΜΙ) 
 γ. Φ.446/246/307250/Σ.3660/6 Μαϊ 15/ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4β 
 δ. Φ.440/8/1023432/Σ.27/18 Φεβ 16/ΓΕΣ/ΔΜΠ (ΔΜΙ) 
 ε. Φ.440/19/1023943/Σ.65/25 Απρ 16/ΓΕΣ/ΔΜΠ (ΔΜΙ) 
 στ. Φ.900/14/333819/Σ.4286/23 Μαϊ 16/ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4δ 
 ζ.. Φ.400/34/292616/Σ.4753/31 Αυγ 16 Κοινή Απόφαση Υπουργού  

και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 2808) 
 η. Φ.446/1/491458/Σ.375/12 Ιαν 17/ΓΕΕΘΑ/Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β1 
 θ. Φ.400/4/491450/Σ.371/19 Ιαν 17/Αποφ.ΥΕΘΑ (ΦΕΚΒ΄219)  
 
 1. Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τη (ζ) σχετική Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (ΚΥΑ), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τη (θ) όμοια,  
ρυθμίστηκαν τα είδη των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ, οι 
κατηγορίες του δικαιούμενου προσωπικού, οι προϋποθέσεις, η διάρκεια, καθώς 
και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό 
των ΕΔ.  
 
 2. Με την παρούσα και αφού λήφθηκαν υπόψη τα προβλεπόμενα στο (η) 
σχετικό, καθορίζονται τα εξής: 
 
  α. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση αδειών στο 
στρατιωτικό προσωπικό του Στρατού Ξηράς, όπως στο Παράρτημα «Α». 
 
  β. Οδηγίες για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό του 
Στρατού Ξηράς, όπως  στο Παράρτημα «Β». 
 
  γ. Ανάκληση – διακοπή των αδειών και ειδικές διατάξεις για τις άδειες 
του στρατιωτικού προσωπικού του Στρατού Ξηράς, όπως στο Παράρτημα «Γ», 
 
για την εφαρμογή των άρθρων 1 έως και 27 και 44 έως και 48 της ΚΥΑ, που 
αφορούν στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό του Στρατού Ξηράς.  
 
 3. Από έναρξης εφαρμογής της παρούσας: 
 
  α.  Τα  (α), (γ), (δ), (ε) και (στ) σχετικά, παύουν να ισχύουν. 
 
  β. Το (β) σχετικό παύει να ισχύει μόνο κατά το μέρος που αυτό 
αφορά στις άδειες του στρατιωτικού προσωπικού, που ρυθμίζονται με την 
παρούσα δγή.  
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 4. Της παρούσας να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλα τα στελέχη των 
Μονάδων-Υπηρεσιών του Σ.Ξ. 
 
 5. Έναρξη εφαρμογής της παρούσας από λήψεως. 
 
 6. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 
 
 7. Χειριστής θέματος: Άνχης (ΔΒΓ) Μιχαήλ Αλεξανδράκης, Τμχης 
ΔΙΜΣΠΡΟ(Β1)/4δ (τηλ. 800-3216).   
 

 Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής 
Ακριβές Αντίγραφο Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ 

 
 
 

 

Άνχης (ΔΒΓ) Μιχαήλ Αλεξανδράκης  
Τχμης ΔΙΜΣΠΡΟ/4δ  

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Δικαιολογητικά για τη Χορήγηση Αδειών στο Στρατιωτικό Προσωπικό του 
Στρατού Ξηράς 
«Β» Οδηγίες για τη Χορήγηση Αδειών στο Στρατιωτικό Προσωπικό του Στρατού 
Ξηράς  
«Γ» Ανάκληση – Διακοπή Αδειών και Ειδικές Διατάξεις για τις Άδειες του 
Στρατιωτικού Προσωπικού του Στρατού Ξηράς  
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 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ  

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Β1)/4δ 
  8 Μαρ 17 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ   
Φ.400/9/386108/ Σ.1918   
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ 

 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 1. Για τη χορήγηση όλων των ειδών αδειών στα στελέχη των ΕΔ, καθώς 
και τους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, απαιτείται η ιεραρχική 
υποβολή από τον ενδιαφερόμενο, μη υπηρεσιακής αναφοράς του προς το όργανο 
που είναι αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας.  
 
 2. Στη μη υπηρεσιακή αναφορά, ο ενδιαφερόμενος αναφέρει το είδος της 
άδειας που αιτείται, τη διάρκειά της, την επιθυμητή ημερομηνία έναρξής της, τον 
τόπο όπου θα τη διανύσει (πόλη, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας), καθώς και 
τον αριθμό αδειών που έχει λάβει μέχρι την υποβολή της αίτησης. 
 
 3. Εφόσον για τη χορήγηση της άδειας απαιτούνται δικαιολογητικά, αυτά 
συνυποβάλλονται με την ανωτέρω μη υπηρεσιακή αναφορά, εκτός εάν καθορίζεται 
διαφορετικά στην παρούσα. Τα στελέχη ή οι Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την 
ορκωμοσία τους, δεν υποχρεούνται στην υποβολή άλλων δικαιολογητικών πέραν 
όσων προβλέπονται στις επόμενες παραγράφους.  
 
 4. Δικαιολογητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες του εξωτερικού 
απαιτείται να είναι νόμιμα επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα.  
 
Β. ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Η΄ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ (άρθρο 5 της 
ΚΥΑ) 
 
 5. Για τη λήψη άδειας απουσίας λόγω τοποθέτησης ή μετάθεσης, 
απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:   
 
  α. Αναφορά του ενδιαφερόμενου. 
 
  β. Αντίγραφα λογαριασμών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή 
υδροδότησης ή σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας ή πιστωτικών καρτών, από τα 
οποία προκύπτει η διεύθυνση τόσο της παλαιάς, όσο και της νέας κατοικίας του 
ενδιαφερόμενου.  
 
 6. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δύναται να υποβληθούν, είτε πριν, είτε μετά 
τη λήξη της άδειας. Σε περίπτωση μη κατάθεσής τους στη Μονάδα- Υπηρεσία, η 
άδεια λογίζεται και χρεώνεται, κατά περίπτωση, είτε ως δεκαήμερη κανονική, είτε 
ως τρεις (3) ημέρες άδεια μικρής διάρκειας.   
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Γ. ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (άρθρο 7 της ΚΥΑ)  
 
 7. Για τη δικαιολόγηση της άδειας απουσίας λόγω αιμοδοσίας, ο 
στρατιωτικός, μετά την επιστροφή στη Μονάδα- Υπηρεσία του, υποβάλλει 
βεβαίωση του οικείου Νοσηλευτικού Ιδρύματος, από την οποία προκύπτει η 
πραγματοποίηση της αιμοδοσίας. Σε περίπτωση μη υποβολής της υπόψη 
βεβαίωσης, η άδεια απουσίας διάρκειας τριών εργάσιμων (3) ημερών ή η ημέρα, 
κατά την οποία θα πραγματοποιούνταν η αιμοδοσία, λογίζονται και χρεώνονται ως 
άδειες μικράς διάρκειας τριών (3) ή μίας (1) ημέρας αντίστοιχα (π.χ Εάν η 
αιμοδοσία γίνει Σάββατο ή Κυριακή (και οποιαδήποτε αργία) η άδεια ξεκινά 
τη Δευτέρα, (ή την πρώτη εργάσιμη) εάν η αιμοδοσία πραγματοποιηθεί π.χ 
Πέμπτη η άδεια δίνεται Πέμπτη, Παρασκευή και Δευτέρα)  
 
Δ. ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΔΩΡΗΤΕΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ (άρθρο 8 της ΚΥΑ) 
 
 8. Για τη δικαιολόγηση της άδειας απουσίας δωρητή μυελού των οστών, ο 
στρατιωτικός, μετά την επιστροφή στη Μονάδα- Υπηρεσία του, υποβάλλει 
βεβαίωση του οικείου Νοσηλευτικού Ιδρύματος, από την οποία προκύπτει η 
πραγματοποίηση της συλλογής αιμοποιητικών κυττάρων. Σε περίπτωση μη 
υποβολής της υπόψη βεβαίωσης, οι άδειες απουσίας διάρκειας πέντε (5) ή δύο (2) 
ημερών λογίζονται και χρεώνονται ως πενθήμερη κανονική ή ως δύο (2) ημέρες 
άδεια μικρής διάρκειας αντίστοιχα.  
 
Ε. ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
(άρθρο 11 της ΚΥΑ) 
 
 9. Για τη λήψη τιμητικής άδειας για συμμετοχή σε αθλητικές 
δραστηριότητες απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:   
 
  α. Αναφορά του ενδιαφερόμενου. 
 
  β. Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή της οικείας 
Ομοσπονδίας Αθλήματος με ειδική αθλητική αναγνώριση, από την οποία 
προκύπτει η θέση, την οποία κατέλαβε ο ενδιαφερόμενος ή η συμμετοχή του σε 
συγκεκριμένη αθλητική διοργάνωση.  
 
ΣΤ. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (άρθρο 12 της ΚΥΑ)  
 
 10. Για τη λήψη φοιτητικής άδειας απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:   
 
  α. Αναφορά του ενδιαφερόμενου. 
 
  β. Πιστοποιητικό σπουδών του οικείου Ανώτερου ή Ανώτατου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, από το οποίο προκύπτει η αρχική εγγραφή του 
ενδιαφερόμενου, τα εξάμηνα φοίτησης, το εξάμηνο που διανύει ο ενδιαφερόμενος 
και ο τίτλος σπουδών που πρόκειται να του απονεμηθεί.  
 
 11. Για τη δικαιολόγηση της φοιτητικής άδειας, το στέλεχος, μετά την 
επιστροφή στη Μονάδα- Υπηρεσία του, υποβάλλει βεβαίωση του οικείου 
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Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, από την οποία προκύπτει η συμμετοχή του στις 
εξετάσεις, ή βεβαίωση του επιβλέποντος καθηγητή, εφόσον ο ίδιος είναι 
μεταπτυχιακός φοιτητής. Σε περίπτωση μη υποβολής της εν λόγω βεβαίωσης, η 
χορηγηθείσα άδεια απουσίας λογίζεται και χρεώνεται ως άδεια μικρής διάρκειας.  
 
Ζ. ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΕΛΕΣΗΣ ΓΑΜΟΥ (άρθρο 13 της ΚΥΑ) 
 
 12. Για τη λήψη άδειας απουσίας λόγω τέλεσης γάμου απαιτούνται τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:   
 
  α. Αναφορά του ενδιαφερόμενου. 
 
  β. Απόκομμα ημερήσιας εφημερίδας, από το οποίο προκύπτει η 
γνωστοποίηση του μελλοντικού γάμου.  
 
 13. Μετά την τέλεση του γάμου και τη λήξη της άδειας, το στέλεχος ή ο 
Επαγγελματίας Οπλίτης μετά την ορκωμοσία του, υποχρεούται να προσκομίσει 
στη Μονάδα- Υπηρεσία του ληξιαρχική πράξη γάμου. Σε περίπτωση μη κατάθεσης 
της ανωτέρω πράξης, η άδεια λογίζεται και χρεώνεται ως δεκαήμερη κανονική. 
 
Η. ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ (άρθρο 14 της ΚΥΑ) 
 
 14. Για τη λήψη άδειας απουσίας λόγω γέννησης τέκνου απαιτούνται τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:   
 
  α. Αναφορά του ενδιαφερόμενου. 
 
  β. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ή πρόσφατο 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία 
γέννησης του τέκνου.  
 
 15. Η ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ή το πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης δύναται να υποβληθούν είτε πριν είτε μετά τη λήξη της 
άδειας. Σε περίπτωση μη κατάθεσης των ανωτέρω δικαιολογητικών στη Μονάδα- 
Υπηρεσία, η άδεια λογίζεται και χρεώνεται ως πενθήμερη κανονική.   
 
Θ. ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (άρθρο 15 της ΚΥΑ) 
 
 16. Για τη λήψη άδειας λόγω θανάτου συγγενικού προσώπου απαιτούνται 
τα παρακάτω δικαιολογητικά:   
 
  α. Αναφορά του ενδιαφερόμενου. 
 
  β. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, αδελφού/ ής, συζύγου ή 
τέκνου.  
 
 17. Η ληξιαρχική πράξη θανάτου δύναται να υποβληθεί είτε πριν είτε μετά 
τη λήξη της άδειας. Σε περίπτωση μη κατάθεσης της στη Μονάδα- Υπηρεσία, η 
άδεια λογίζεται και χρεώνεται ως τετραήμερη άδεια μικρής διάρκειας.   
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Ι. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ 
ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
(άρθρο 16 της ΚΥΑ) 
 
 18. Για τη λήψη των αδειών του άρθρου 16 της ΚΥΑ, απαιτούνται τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:   
 
  α. Αναφορά του/ της ενδιαφερόμενου/ ης.  
 
  β. Βεβαίωση της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής του άρθρου 16 του Ν. 3305/ 2005 (ΦΕΚ Α΄ 17), όπου διεξάγεται η 
διαδικασία, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός των προσπαθειών που έχουν 
πραγματοποιηθεί το ίδιο έτος, καθώς και η ημερομηνία έναρξης της 
φαρμακευτικής αγωγής της συγκεκριμένης προσπάθειας. 
 
 19. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δύναται να υποβληθούν είτε πριν είτε μετά 
τη λήξη των αντίστοιχων αδειών. Σε περίπτωση μη κατάθεσης τους στη Μονάδα- 
Υπηρεσία, οι άδειες διάρκειας μίας (1) ημέρας λογίζονται και χρεώνονται ως άδειες 
μικρής διάρκειας και η δεκαπενθήμερη άδεια της στρατιωτικού ως κανονική άδεια.   
 
ΙΑ. ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ – ΤΟΚΕΤΟΥ (άρθρο 17 της ΚΥΑ) 
 
 20. Για τη λήψη άδειας κύησης – τοκετού, απαιτούνται τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:   
 
  α. Αναφορά της ενδιαφερόμενης, στην οποία δηλώνει, μεταξύ των 
άλλων, την ημερομηνία, κατά την οποία εισέρχεται στον τέταρτο μήνα της κύησης, 
τον τόπο, όπου θα διαμένει κατά τη διάρκεια της άδειας της (πόλη- διεύθυνση- 
τηλέφωνα επικοινωνίας), το οικείο Κεντρικό Ταμείο στο οποίο θα απευθύνεται για 
οικονομικά θέματα, τον αριθμό των τέκνων που ήδη έχει, καθώς και τον αριθμό 
των εμβρύων που κυοφορεί.  
 
  β. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκδοθέν 
εντός του τελευταίου διμήνου από την υποβολή της αναφοράς.   
 
  γ. Γνωμάτευση Στρατιωτικού Ιατρού ειδικότητας Μαιευτήρα- 
Γυναικολόγου του πλησιέστερου στον τόπο διαμονής της ενδιαφερόμενης, 
στρατιωτικού νοσοκομείου, ή ελλείψει στρατιωτικού νοσοκομείου γνωμάτευση 
Διευθυντή Μαιευτικής- Γυναικολογικής Κλινικής Νοσηλευτικού Ιδρύματος του 
Δημοσίου. Σε περίπτωση που δεν υφίστανται οι προαναφερόμενοι ιατροί στον 
τόπο, όπου υπηρετεί η ενδιαφερόμενη, υποβάλλεται γνωμάτευση ιδιώτη ιατρού 
ειδικότητας Μαιευτήρα- Γυναικολόγου. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, 
η παραπάνω γνωμάτευση συντάσσεται σε εντολή υγειονομικής περίθαλψης του 
βιβλιαρίου νοσηλείας της εγκύου. Στην υπόψη εντολή, πιστοποιείται η κύηση και 
αναγράφεται η ένδειξη της πιθανής ημερομηνίας εισόδου στον τέταρτο μήνα, 
καθώς και ο αριθμός των κυοφορούμενων εμβρύων. Η εντολή υγειονομικής 
περίθαλψης πρέπει να είναι θεωρημένη από τον ελεγκτή ιατρό της φρουράς και 
υπογεγραμμένη από την έγκυο μαζί με τα σχετικά στοιχεία της.  
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  δ. Γνωμάτευση της αρμόδιας Επιτροπής Απαλλαγών, η οποία 
εκδίδεται κατόπιν εξέτασης των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σε αυτή μαζί 
με υπερηχογράφημα που προσκομίζει η ενδιαφερόμενη κατά την παρουσίασή της 
στην Επιτροπή. Στη γνωμάτευση, καθορίζεται η πιθανή ημερομηνία εισόδου στον 
τέταρτο μήνα της κύησης, καθώς και ο αριθμός των κυοφορούμενων εμβρύων.   
 
 21. Εάν κατά τη διάρκεια της άδειας κύησης – τοκετού, το τέκνο γεννηθεί 
νεκρό ή αποβιώσει μετά το τοκετό ή η κύηση διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, η 
ενδιαφερόμενη υποβάλλει στην Υπηρεσία εντός δέκα πέντε (15) ημερών από το 
συμβάν, σχετική γνωμάτευση του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος, 
στο οποίο νοσηλεύτηκε η ίδια ή ληξιαρχική πράξη θανάτου του τέκνου. 
 
ΙΒ. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ (άρθρο 18 παρ. 1 και 2 της 
ΚΥΑ) 
 
 22. Για τη λήψη της ειδικής άδειας λόγω υιοθεσίας τέκνου του άρθρου 18 
παρ. 1 και 2 της ΚΥΑ, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:   
 
  α. Αναφορά του στρατιωτικού, στην οποία δηλώνει, μεταξύ των 
άλλων, την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της άδειας και τον τόπο, όπου θα 
διαμένει κατά τη διάρκεια της (πόλη- διεύθυνση- τηλέφωνα επικοινωνίας). 
 
  β. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του υιοθετημένου τέκνου ή 
οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία 
γέννησης του  
 
  γ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκδοθέν εντός του 
τελευταίου διμήνου από την υποβολή της αναφοράς.  
 
  δ. Αντίγραφο τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, από την οποία 
προκύπτει η ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθεσίας του τέκνου.  
 
  ε. Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά της παραγράφου 26 της 
παρούσας, που αφορούν στην άδεια ανατροφής τέκνου.   
 
  στ. Σε περίπτωση διαζυγίου ή λύσης συμφώνου συμβίωσης, 
απαιτείται επιπρόσθετα αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή συμβολαιογραφικής 
πράξης, από την οποία προκύπτει η ανάθεση της επιμέλειας του υιοθετημένου 
τέκνου.  
 
 23. Εάν κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας λόγω υιοθεσίας τέκνου, το 
τέκνο αποβιώσει, ο αδειούχος υποβάλλει στην Υπηρεσία, εντός δέκα πέντε (15) 
ημερών από το συμβάν, ληξιαρχική πράξη θανάτου του τέκνου. 
 
ΙΓ. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ 
(άρθρο 18 παρ. 3 της ΚΥΑ)  
 
 24. Για τη λήψη της άδειας, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθεσίας 
τέκνου του άρθρου 18 παρ. 3 της ΚΥΑ, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:   
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  α. Αναφορά του στρατιωτικού. 
 
  β. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του προς υιοθεσία τέκνου ή 
οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία 
γέννησής του.  
 
  γ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκδοθέν εντός του 
τελευταίου διμήνου από την υποβολή της αναφοράς.  
 
  δ. Βεβαίωση αρμόδιου κρατικού φορέα, από την οποία προκύπτει η 
έναρξη της διαδικασίας υιοθεσίας. 
 
 25. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τα στελέχη και τους 
Επαγγελματίες Οπλίτες των ΕΔ μετά την ορκωμοσία τους, μόνο την πρώτη φορά 
που αιτούνται την άδεια, ανεξαρτήτως εάν τη λάβουν συνολικά ή τμηματικά.  
 
ΙΔ. ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ (άρθρο 19 της ΚΥΑ)  
 
 26. Για τη λήψη άδειας ανατροφής τέκνου, απαιτούνται τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:    
 
  α. Στις περιπτώσεις που και οι δύο γονείς είναι στρατιωτικοί:   
 
   (1) Αναφορά και των δύο γονέων, στην οποία δηλώνουν ποιος 
από τους δύο θα κάνει πρώτα χρήση της άδειας ανατροφής συνολικά ή τα χρονικά 
διαστήματα που θα κάνει χρήση ο καθένας, αλλά πάντα διαδοχικά και αμέσως 
μετά το πέρας της άδειας κύησης- τοκετού. Σε κάθε αναφορά, δηλώνεται ο τόπος, 
όπου θα διαμένει ο ενδιαφερόμενος κατά τη διάρκεια της άδειας (πόλη- διεύθυνση- 
τηλέφωνα επικοινωνίας).  
 
   (2) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ή οποιοδήποτε άλλο 
επίσημο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία γέννησής του. 
 
   (3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκδοθέν εντός του 
τελευταίου διμήνου, από την υποβολή της αναφοράς.  
 
  β. Στις περιπτώσεις που ο/ η σύζυγος της/ του στρατιωτικού είναι 
δημόσιος υπάλληλος:   
 
   (1) Αναφορά του/ της στρατιωτικού και υπεύθυνη δήλωση της/ 
του συζύγου, στις οποίες δηλώνουν ποιος από τους δύο γονείς θα κάνει πρώτα 
χρήση της άδειας ανατροφής συνολικά ή τα χρονικά διαστήματα που θα κάνει 
χρήση ο καθένας, αλλά πάντοτε διαδοχικά και αμέσως μετά το πέρας της άδειας 
κύησης- τοκετού. Στην αναφορά του/ της στρατιωτικού, δηλώνεται ο τόπος, όπου 
θα διαμένει κατά τη διάρκεια της άδειας (πόλη- διεύθυνση- τηλέφωνα 
επικοινωνίας). 
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   (2) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ή οποιοδήποτε άλλο 
επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία γέννησής του. 
 
   (3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκδοθέν εντός του 
τελευταίου διμήνου από την υποβολή της αναφοράς.  
 
   (4) Βεβαίωση από την υπηρεσία, στην οποία εργάζεται ο/ η 
σύζυγος δημόσιος υπάλληλος της/ του στρατιωτικού, στην οποία αναγράφεται εάν 
έκανε χρήση των δικών της / του δικαιωμάτων. 
 
   (5) Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα του Δημοσίου, ο οποίος 
χορηγεί τις άδειες, στην οποία αναγράφεται εάν ο/ η σύζυγος δημόσιος υπάλληλος 
της/ του στρατιωτικού, έκανε χρήση των δικών της / του δικαιωμάτων.   
 
  γ. Στις περιπτώσεις που ο/ η σύζυγος της/ του στρατιωτικού είναι 
ιδιωτικός υπάλληλος και δικαιούται όμοιων, ολικώς ή μερικώς δικαιωμάτων:  
 
   (1) Αναφορά του/ της στρατιωτικού και υπεύθυνη δήλωση της/ 
του συζύγου, στις οποίες δηλώνουν ποιος από τους δύο γονείς θα κάνει πρώτα 
χρήση των δικών της/ του δικαιωμάτων συνολικά ή τα χρονικά διαστήματα που θα 
κάνει χρήση ο καθένας, αλλά πάντα μετά το πέρας της άδειας κύησης- τοκετού ή 
μέρους του χρονικού διαστήματος της άδειας ανατροφής τέκνου. Στην αναφορά 
του/ της στρατιωτικού, δηλώνεται ο τόπος, όπου θα διαμένει κατά τη διάρκεια της 
άδειας (πόλη- διεύθυνση- τηλέφωνα επικοινωνίας). 
 
   (2) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ή οποιοδήποτε άλλο 
επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία γέννησής του. 
 
   (3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκδοθέν εντός του 
τελευταίου διμήνου από την υποβολή της αναφοράς.  
 
   (4) Βεβαίωση εργοδότη, στην οποία αναγράφεται εάν ο/ η 
σύζυγος της/ του στρατιωτικού έκανε χρήση των δικών της / του δικαιωμάτων. 
 
   (5) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, από την οποία προκύπτει 
εάν ο/ η σύζυγος της/ του στρατιωτικού, έκανε χρήση των δικών της / του 
δικαιωμάτων.  
 
  δ. Στις περιπτώσεις που η σύζυγος του στρατιωτικού ασκεί 
ελεύθερο επάγγελμα ή είναι κατ΄ επάγγελμα αγρότης:  
 
   (1) Αναφορά του στρατιωτικού, στην οποία δηλώνει την 
επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της άδειας και τον τόπο, όπου θα διαμένει κατά τη 
διάρκεια της (πόλη- διεύθυνση- τηλέφωνα επικοινωνίας). 
 
   (2) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ή οποιοδήποτε άλλο 
επίσημο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία γέννησης του. 
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   (3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκδοθέν εντός του 
τελευταίου διμήνου από την υποβολή της αναφοράς.  
 
   (4) Πρόσφατη βεβαίωση έναρξης εργασιών της συζύγου από 
την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή το οικείο Επιμελητήριο και τον 
αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα.   
 
  ε. Στις περιπτώσεις που η σύζυγος του στρατιωτικού δεν 
εργάζεται ή δεν ασκεί επάγγελμα:  
 
   (1) Αναφορά του στρατιωτικού, στην οποία δηλώνει την 
επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της άδειας και τον τόπο, όπου θα διαμένει κατά τη 
διάρκεια της (πόλη- διεύθυνση- τηλέφωνα επικοινωνίας). 
 
   (2) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ή οποιοδήποτε άλλο 
επίσημο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία γέννησης του. 
 
   (3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκδοθέν εντός του 
τελευταίου διμήνου από την υποβολή της αναφοράς.  
 
  (4) Τα εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογίας εισοδήματος του 
στρατιωτικού από την ημερομηνία γεννήσεως του τέκνου έως την υποβολή της 
αναφοράς για χορήγηση άδειας ανατροφής. Σε περίπτωση έλλειψης του 
τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος – Ε1.  
 
  (5) Εάν από τα ανωτέρω εκκαθαριστικά σημειώματα και το 
αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, προκύπτει άσκηση 
εξαρτημένης μισθωτής εργασίας της συζύγου κατά το παρελθόν, ο στρατιωτικός 
θα πρέπει να υποβάλει βεβαίωση εργοδότη, ο οποίος απασχολούσε τη σύζυγο 
του κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, καθώς και του αντίστοιχου ασφαλιστικού 
φορέα, στις οποίες θα αναγράφεται εάν για το υπό εξέταση χρονικό διάστημα είχε 
χορηγηθεί στη σύζυγο άδεια ανατροφής τέκνου ή όμοια διευκόλυνση ολικώς ή 
μερικώς, καθώς και η διάρκειά της.  
 
  (6) Δελτίο ανεργίας της συζύγου σε ισχύ, το οποίο έχει εκδοθεί 
από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), εάν υφίσταται.  
 
  (7) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου νοσηλείας 
ΥΠΕΘΑ της συζύγου, στο οποίο αναγράφονται τα ληξιαρχικά στοιχεία της, καθώς 
και της θεώρησης αυτού για το τρέχον έτος, εάν υφίσταται.  
 
  (8) Υπεύθυνη δήλωση του στρατιωτικού του Ν. 1599/ 1986, στην 
οποία θα δηλώνει ότι σε περίπτωση πρόσληψης της συζύγου κατά τη διάρκεια της 
άδειάς του, θα υποβάλει άμεσα ιεραρχικά στην αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού 
Επιτελείου, στο οποίο ανήκει, εκ νέου δικαιολογητικά, προκειμένου η Υπηρεσία να 
προβεί σε εξέταση της δυνατότητας συνέχισης ή διακοπής της χορηγηθείσας 
άδειας ανατροφής τέκνου.  
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  στ. Σε περίπτωση διαζυγίου ή λύσης συμφώνου συμβίωσης ή 
γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, απαιτείται επιπρόσθετα αντίγραφο 
δικαστικής απόφασης ή συμβολαιογραφικής πράξης, από την οποία προκύπτει η 
ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου.  
 
  ζ. Σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου, απαιτείται επιπρόσθετα 
αντίγραφο τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, από την οποία προκύπτει η 
ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθεσίας.   
 
 27. Εάν κατά τη διάρκεια της άδειας ανατροφής τέκνου το τέκνο αποβιώσει, 
ο αδειούχος υποβάλλει στην Υπηρεσία εντός δέκα πέντε (15) ημερών από το 
συμβάν, ληξιαρχική πράξη θανάτου του τέκνου. 
 
 28. Σε περίπτωση απώλειας της επιμέλειας του τέκνου κατά τη διάρκεια της 
άδειας ανατροφής, η άδεια λήγει αυτοδίκαια και ο στρατιωτικός υποβάλλει εντός 
δέκα πέντε (15) ημερών από την επιστροφή του στη Μονάδα, αντίγραφο 
δικαστικής απόφασης ή συμβολαιογραφικής πράξης, από την οποία προκύπτει η 
ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου στον άλλο γονέα. 
 
 29. Με τη λήξη της άδειας ανατροφής τέκνου, στο πλαίσιο της υποχρέωσης 
της Διοίκησης να ελέγχει τη συνδρομή των προϋποθέσεων για τη νομιμότητα των 
χορηγηθεισών αδειών, ο πατέρας στρατιωτικός υποβάλλει στη Μονάδα – 
Υπηρεσία που υπηρετεί, επικαιροποιημένα τα εξής δικαιολογητικά: 
 
  α. Σε περίπτωση που έχει λάβει άδεια ανατροφής και η σύζυγός του 
παρέχει εξαρτημένη μισθωτή εργασία, βεβαίωση εργοδότη, ο οποίος 
απασχολούσε τη σύζυγο κατά τη διάρκεια της άδειας ανατροφής τέκνου του 
στρατιωτικού, καθώς και του αντίστοιχου ασφαλιστικού φορέα, στις οποίες θα 
αναγράφεται εάν έχει χορηγηθεί στη σύζυγο άδεια ανατροφής τέκνου ή όμοια 
διευκόλυνση ολικώς ή μερικώς για το κρίσιμο χρονικό διάστημα. 
 
  β. Εάν έχει λάβει άδεια ανατροφής τέκνου και η σύζυγός του δεν 
εργάζεται ή δεν ασκεί επάγγελμα, το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα 
φορολογίας εισοδήματος του στρατιωτικού, ή ελλείψει αυτού αντίγραφο 
κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1, καθώς και το ισχύον 
δελτίο ανεργίας της συζύγου από τον ΟΑΕΔ και αντίγραφο της πρώτης σελίδας 
θεωρημένου βιβλιαρίου νοσηλείας ΥΠΕΘΑ της συζύγου εάν υφίστανται.   
 
 30. Η μη υποβολή των δικαιολογητικών της προηγούμενης παραγράφου, 
καθώς και η διαπίστωση από την Υπηρεσία της μη νομιμότητας της ληφθείσας 
άδειας ανατροφής τέκνου, επισύρει την άσκηση του προβλεπόμενου πειθαρχικού 
και ποινικού ελέγχου. 
 
ΙΕ. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΕΙΩΝ (άρθρο 21 της 
ΚΥΑ)  
 
 31. Για τη λήψη της ειδικής άδειας λόγω νοσημάτων τέκνων και οικείων, 
απαιτούνται, κατά περίπτωση, τα παρακάτω δικαιολογητικά:   
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  α. Αναφορά του στρατιωτικού.  
 
  β. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ή οποιοδήποτε άλλο 
επίσημο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία γέννησής του.  
 
  γ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκδοθέν εντός του 
τελευταίου διμήνου από την υποβολή της αναφοράς.  
 
  δ. Αντίγραφο τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, από την οποία 
προκύπτει η ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθεσίας του τέκνου.  
 
  ε. Αντίγραφο τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, από την οποία 
προκύπτει η τοποθέτηση του ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια  
 
  στ. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης, από την οποία προκύπτει η 
ανάθεση της επιμέλειας του πάσχοντος. 
 
 ζ. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος 
του στρατιωτικού μαζί με αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος – Ε1, στα οποία εμφαίνονται τα προστατευόμενα μέλη ή εναλλακτικά 
αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου νοσηλείας ΥΠΕΘΑ του 
προστατευόμενου μέλους, στο οποίο αναγράφονται τα ληξιαρχικά στοιχεία του, 
καθώς και της θεώρησης αυτού για το τρέχον έτος.  
 
  η. Ισχύουσα πιστοποίηση ή βεβαίωση από Κρατικό, Πανεπιστημιακό 
ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο ή ιατρική γνωμάτευση της οικείας κατά Κλάδο 
Υγειονομικής Επιτροπής των Ενόπλων Δυνάμεων ή της αρμόδιας Υγειονομικής 
Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του άρθρου 6 του Ν. 
3863/ 2010 (ΦΕΚ Α΄ 115), από την οποία προκύπτει η πάθηση του ατόμου και για 
τα νοσήματα που αναγράφονται στην § 4ε του άρθρου 21 της ΚΥΑ απαιτείται 
βεβαίωση από Κρατικό, Πανεπιστημιακό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο ή ιατρική 
γνωμάτευση της οικείας κατά Κλάδο Υγειονομικής Επιτροπής των Ενόπλων 
Δυνάμεων από την οποία να προκύπτει ότι η πάθηση του προστατευόμενου 
μέλους απαιτεί νοσοκομειακή αντιμετώπιση και ειδική φροντίδα .  
 
  θ. Σε περίπτωση διαζυγίου ή λύσης συμφώνου συμβίωσης ή 
γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, απαιτείται επιπρόσθετα αντίγραφο 
δικαστικής απόφασης ή συμβολαιογραφικής πράξης, από την οποία προκύπτει η 
ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου.  
 
 32. Σε περίπτωση απώλειας της επιμέλειας του τέκνου ή διαζυγίου ή λύσης 
συμφώνου συμβίωσης ή απώλειας της ιδιότητας του προστατευόμενου μέλους 
κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας, λόγω νοσημάτων τέκνων και οικείων, η άδεια 
λήγει αυτοδίκαια και ο στρατιωτικός υποβάλλει εντός δέκα πέντε (15) ημερών από 
την επιστροφή του στη Μονάδα, τα εξής, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:   
 
  α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκδοθέν εντός του 
τελευταίου διμήνου από την επιστροφή στη Μονάδα, σε όλες τις περιπτώσεις.  
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  β. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή συμβολαιογραφικής πράξης, 
από την οποία προκύπτει η ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου στον άλλο γονέα. 
 
  γ. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος 
του στρατιωτικού μαζί με αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος – Ε1, εάν υφίσταται, στα οποία δεν εμφαίνονται πλέον τα 
προστατευόμενα μέλη.  
 
ΙΣΤ. ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (άρθρο 22 της ΚΥΑ) 
 
 33. Για τη λήψη της γονικής άδειας ανατροφής άνευ αποδοχών απαιτούνται 
τα παρακάτω δικαιολογητικά:   
 
  α. Αναφορά του στρατιωτικού. Στην αναφορά δηλώνεται, μεταξύ των 
άλλων, η επιθυμητή διάρκεια της άδειας, η οποία θα πρέπει να είναι τόση, ώστε να 
δύναται να επιμεριστεί σε πλήρη εξάμηνα [έξι (6) μήνες, ένα (1) έτος, δέκα οκτώ 
(18) μήνες, δύο (2) έτη]. 
 
  β. Πλήρες Αντίγραφο Φύλλο Μητρώου. 
 
  γ. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ή οποιοδήποτε άλλο 
επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία γέννησής του.  
 
  δ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκδοθέν εντός του 
τελευταίου διμήνου από την υποβολή της αναφοράς.  
 
  ε. Αντίγραφο τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, από την οποία 
προκύπτει η ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθεσίας του τέκνου ή βεβαίωση 
αρμόδιου κρατικού φορέα από την οποία προκύπτει η έναρξη της διαδικασίας 
υιοθεσίας. 
 
  στ. Αντίγραφο τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, από την οποία 
προκύπτει η τοποθέτηση του ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια ή βεβαίωση 
αρμόδιου κρατικού φορέα από την οποία προκύπτει η έναρξη της διαδικασίας 
αναδοχής ανήλικου. 
 
  ζ. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου ή λύσης συμφώνου 
συμβίωσης, απαιτείται επιπρόσθετα αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή 
συμβολαιογραφικής πράξης, από την οποία προκύπτει η ανάθεση της επιμέλειας 
του τέκνου.  
 
 34. Σε περίπτωση απώλειας της επιμέλειας του τέκνου κατά τη διάρκεια της 
γονικής άδειας ανατροφής άνευ αποδοχών, η άδεια λήγει αυτοδίκαια και ο 
στρατιωτικός υποβάλλει εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την επιστροφή του στη 
Μονάδα αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή συμβολαιογραφικής πράξης, από την 
οποία προκύπτει η ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου στον άλλο γονέα. 
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ΙΖ. ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (άρθρο 23 της ΚΥΑ)  
 
 35. Για τη λήψη της γονικής άδειας νοσηλείας άνευ αποδοχών απαιτούνται 
τα παρακάτω δικαιολογητικά:   
 
  α. Αναφορά του στρατιωτικού.  
 
  β. Πλήρες Αντίγραφο Φύλλο Μητρώου, μόνο στην περίπτωση που το 
τέκνο δεν έχει συμπληρώσει το έκτο έτος της ηλικίας του.  
 
  γ. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ή οποιοδήποτε άλλο 
επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία γέννησής του.  
 
  δ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκδοθέν εντός του 
τελευταίου διμήνου από την υποβολή της αναφοράς.  
 
  ε. Πρόσφατη πιστοποίηση ή βεβαίωση από Δημόσιο ή Ιδιωτικό 
Νοσηλευτικό Ίδρυμα, από την οποία προκύπτει η ημερομηνία εισόδου του τέκνου 
στο νοσοκομείο, το νόσημα του, καθώς και η εκτιμώμενη ημερομηνία εξόδου του 
από το Νοσοκομείο.  
 
  στ. Αντίγραφο τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, από την οποία 
προκύπτει η ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθεσίας του τέκνου. 
 
  ζ. Αντίγραφο τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, από την οποία 
προκύπτει η τοποθέτηση του ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια. 
 
  η. Σε περίπτωση διαζυγίου, λύσης συμφώνου συμβίωσης ή 
γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, απαιτείται επιπρόσθετα αντίγραφο 
δικαστικής απόφασης ή συμβολαιογραφικής πράξης, από την οποία προκύπτει η 
ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου.  
 
 36. Σε περίπτωση απώλειας της επιμέλειας του τέκνου κατά τη διάρκεια της 
γονικής άδειας νοσηλείας άνευ αποδοχών, η άδεια λήγει αυτοδίκαια και ο 
στρατιωτικός υποβάλλει εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την επιστροφή του στη 
Μονάδα αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή συμβολαιογραφικής πράξης, από την 
οποία προκύπτει η ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου στον άλλο γονέα. 
 
ΙΗ. ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (άρθρο 
24 της ΚΥΑ) 
 
 37. Για τη λήψη της άδειας άνευ αποδοχών, για σοβαρούς ιδιωτικούς 
λόγους, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:   
 
  α. Αναφορά του στελέχους, στην οποία δηλώνει την επιθυμητή 
ημερομηνία έναρξης της άδειας και τον τόπο, όπου θα διαμένει κατά τη διάρκεια 
της (πόλη- διεύθυνση- τηλέφωνα επικοινωνίας). 
 
  β. Πλήρες Αντίγραφο Φύλλο Μητρώου. 
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  γ. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, από το οποίο προκύπτουν οι 
σοβαροί ιδιωτικοί λόγοι, τους οποίους επικαλείται ο ενδιαφερόμενος.  
 
  δ. Εάν οι σοβαροί ιδιωτικοί λόγοι αφορούν στα μέλη της οικογένειας 
του στελέχους, υποβάλλονται, κατά περίπτωση, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ή 
βεβαιώσεις (πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική 
πράξη γέννησης τέκνου, δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη περί 
ανάθεσης της επιμέλειας κλπ).  
 
ΙΘ. ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
(άρθρο 25 της ΚΥΑ) 
 
 38. Για τη λήψη της άδειας άνευ αποδοχών συζύγων εργαζομένων στο 
εξωτερικό απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:   
 
  α. Αναφορά του στελέχους, στην οποία δηλώνει την επιθυμητή, 
ημερομηνία έναρξης της άδειας και τον τόπο, όπου θα διαμένει κατά τη διάρκεια 
της (πόλη- διεύθυνση- τηλέφωνα επικοινωνίας). 
 
  β. Πλήρες Αντίγραφο Φύλλο Μητρώου. 
 
  γ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκδοθέν εντός του 
τελευταίου διμήνου από την υποβολή της αναφοράς.  
 
  δ. Βεβαίωση εργοδότη και οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την 
οποία προκύπτει η έναρξη της εργασία του/ της συζύγου του στελέχους στο 
εξωτερικό, καθώς και η χρονική διάρκειά της.  
 
  ε. Αντίγραφο μισθωτηρίου συμφωνητικού κατοικίας και λογαριασμών 
Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, από τα οποία προκύπτει η διεύθυνση του/ της 
συζύγου του στελέχους στο εξωτερικό.  
 
Κ. ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (άρθρο 27 παρ. 
1 της ΚΥΑ) 
 
 39. Για τη λήψη των αδειών απουσίας μελών Διοικητικών Συμβουλίων 
Ενώσεων Στρατιωτικών, απαιτούνται, κατά περίπτωση, τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:   
 
  α. Αναφορά του στρατιωτικού. 
 
  β. Αντίγραφο του καταστατικού της οικείας πρωτοβάθμιας 
Περιφερειακής Ένωσης ή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, 
επικυρωμένο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.  
 
  γ. Βεβαίωση της οικείας πρωτοβάθμιας Περιφερειακής Ένωσης, από 
την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει την ιδιότητα του Προέδρου ή 
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Γενικού Γραμματέα της Ένωσης, καθώς και η διάρκεια της θητείας του στη θέση 
αυτή.   
 
  δ. Βεβαίωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, 
από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει την ιδιότητα του Προέδρου ή 
Γενικού Γραμματέα ή αντιπροσώπου της Ομοσπονδίας, καθώς και η διάρκεια της 
θητείας του στη θέση αυτή. 
 
 40. Τα ενδιαφερόμενα στελέχη και οι Επαγγελματίες Οπλίτες των Κοινών 
Σωμάτων υποβάλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο όργανο που έχει το 
δικαίωμα χορήγησης των αδειών απουσίας μελών ΔΣ Ενώσεων Στρατιωτικών, 
μόνο την πρώτη φορά που αιτούνται εκάστη άδεια.  
 
ΚΑ. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
(άρθρο 27 παρ. 2 της ΚΥΑ)   
 
 41. Για τη λήψη των ειδικών αδειών αιρετών Υπαξιωματικών τοπικής 
αυτοδιοίκησης, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:   
 
  α. Αναφορά του στρατιωτικού 
 
  β. Αντίγραφο της δικαστικής απόφασης, με την οποία επικυρώθηκε 
το αποτέλεσμα των εκλογών και ανακηρύχθηκαν οι αιρετοί, από την οποία 
προκύπτει η ιδιότητα με την οποία εκλέχθηκε ο ενδιαφερόμενος στην τοπική 
αυτοδιοίκηση.  
 

 Αντιστράτηγος Νικόλαος Μανούρης 
Ακριβές Αντίγραφο ΓΕΠΣ-Β΄Υ/ΓΕΣ (Υπαρχηγός) 

 
 
 

 

Άνχης (ΔΒΓ) Μιχαήλ Αλεξανδράκης  
Τμχης ΔΙΜΣΠΡΟ(Β1)/4δ  
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 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Β1)/4δ 
 8 Μαρ  17 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΔΓΗ   
Φ. 400/9/386108/Σ.1918  
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 

ΞΗΡΑΣ 
 
Α. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (άρθρο 2 της ΚΥΑ) 
 
 1. Το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας 
πραγματοποιεί ετήσιο προγραμματισμό στη Μονάδα- Υπηρεσία, προκειμένου η 
χορήγηση των κανονικών αδειών του προσωπικού να κατανέμεται σε όλη τη 
διάρκεια του έτους. Προς τούτο, οι υπηρετούντες σε κάθε Μονάδα – Υπηρεσία των 
ΕΔ δηλώνουν υποχρεωτικά κατά προσέγγιση τα χρονικά διαστήματα, κατά τα 
οποία επιθυμούν να απουσιάσουν με κανονική άδεια.   
 
 2. Το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας χορηγεί 
υποχρεωτικά στους δικαιούχους την υπολειπόμενη κανονική άδεια του τρέχοντος 
έτους εντός του τελευταίου τριμήνου αυτού, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, κατά 
τις οποίες δύναται να την χορηγεί μέχρι τέλους Ιανουαρίου του επόμενου έτους.  
 
 3. Υπόλοιπο κανονικής άδειας κάτω από πέντε (5) ημέρες χορηγείται 
ολόκληρο.  
 
 4. Εάν στέλεχος των ΕΔ ή Επαγγελματίας Οπλίτης μετά την ορκωμοσία 
του απουσιάζει λόγω άδειας συνολικά από την Μονάδα- Υπηρεσία του επί ένα 
ολόκληρο ημερολογιακό έτος, η κανονική άδεια που αναλογεί στο έτος αυτό δεν 
χορηγείται.   
 
Β. ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (άρθρο 3 της ΚΥΑ) 
 
 5. Η 24ωρη άδεια χορηγείται από τις δικαιούμενες άδειες μικράς διαρκείας οι 
οποίες εξαντλούνται μέχρι τέλος του έτους. 
 
Γ. ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ (άρθρο 4 της ΚΥΑ) 
 
 6. Ως ημερομηνία έναρξης της αναρρωτικής άδειας λογίζεται η επομένη 
της ημερομηνίας χορήγησης του εξιτηρίου από το Νοσοκομείο, στο οποίο 
νοσηλεύεται ο στρατιωτικός. 
 
 7. Το στέλεχος ή ο Επαγγελματίας Οπλίτης μετά την ορκωμοσία του, στον 
οποίο χορηγείται συνήθης αναρρωτική άδεια, αναφέρει στη Μονάδα- Υπηρεσία 
του τον τόπο, στον οποίο θα διανύσει την άδεια (πόλη, διεύθυνση, τηλέφωνα 
επικοινωνίας).  
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Δ. ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (άρθρο 7 της ΚΥΑ)  
 
 8. Στέλεχος ή Επαγγελματίας Οπλίτης μετά την ορκωμοσία του, που 
επιθυμεί να δώσει αίμα, υποβάλλει ιεραρχικά στο όργανο που έχει το δικαίωμα 
χορήγησης κανονικής άδειας, μη υπηρεσιακή αναφορά, στην οποία αναφέρει, 
μεταξύ των άλλων, την ημερομηνία, κατά την οποία θα πραγματοποιήσει την 
αιμοδοσία, καθώς και εάν αυτή θα διενεργηθεί για σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή 
εξ αγχιστείας πρώτου και δεύτερου βαθμού.  
 
 9. Ο έχων το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας αποφασίζει επί του 
αιτήματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 7 της ΚΥΑ, είτε χορηγώντας 
στον ενδιαφερόμενο άδεια απουσίας λόγω αιμοδοσίας διάρκειας τριών συνεχών 
(3) εργάσιμων ημερών, είτε επιτρέποντάς του να απουσιάσει από τη Μονάδα κατά 
την ημέρα της αιμοδοσίας, ανάλογα με το βαθμό συγγενείας του δότη (σύζυγο ή 
συγγενή εξ’αίματος ή εξ αγχιστείας) και του λήπτη του αίματος. 
 
 10. Σε περίπτωση που η αιμοδοσία πραγματοποιηθεί σε μη εργάσιμη 
ημέρα ή σε ημέρα κατά την οποία ο στρατιωτικός τελεί σε άδεια, η τριήμερη άδεια 
λόγω αιμοδοσίας αρχίζει από την επομένη εργάσιμη ή αμέσως μετά τη λήξη της 
άδειας, υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα για χορήγηση της αιμοδοτικής 
άδειας έχει ήδη εγκριθεί από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησής της.  
 
 11. Εάν αιμοδοσία, η οποία αφορά σε οποιοδήποτε πρόσωπο, δεν 
πραγματοποιηθεί την προκαθορισμένη εργάσιμη ημέρα για οποιαδήποτε αιτία, ο 
στρατιωτικός υποχρεούται να μεταβεί στη Μονάδα- Υπηρεσία του για εργασία. 
Εφόσον δεν υφίσταται η δυνατότητα έγκαιρης μετάβασης στη Μονάδα, η μία (1) 
ημέρα απουσίας από τα καθήκοντα, λογίζεται και χρεώνεται ως μία (1) ημέρα 
άδεια μικράς διάρκειας.   
 
Ε. ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΔΩΡΗΤΕΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ (άρθρο 8 της ΚΥΑ) 
 
 12. Για τη χορήγηση άδειας απουσίας σε δωρητές μυελού των οστών, 
εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 8 έως και 11 του παρόντος, που αφορούν 
στην άδεια απουσίας λόγω αιμοδοσίας.   
 
ΣΤ. ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
(άρθρο 11 της ΚΥΑ) 
 
 13. Η χορήγηση της τιμητικής άδειας για συμμετοχή σε αθλητικές 
δραστηριότητες στους δικαιούχους δεν είναι υποχρεωτική για την Υπηρεσία. 
 
Ζ. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (άρθρο 12 της ΚΥΑ) 
 
 14. Δεν χορηγείται φοιτητική άδεια σε στελέχη των ΕΔ που φοιτούν σε 
Ανοικτά Πανεπιστήμια ή σε Κολλέγια.   
 
 



 

./. 

Β-3 

Η. ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΕΛΕΣΗΣ ΓΑΜΟΥ (άρθρο 13 της ΚΥΑ) 
 
 15. Η άδεια απουσίας λόγω τέλεσης γάμου χορηγείται μία φορά για κάθε 
γάμο (πολιτικό ή θρησκευτικό) που τελεί ο στρατιωτικός. 
 
Θ. ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ – ΤΟΚΕΤΟΥ (άρθρο 17 της ΚΥΑ) 
 
 16. Για τη χορήγηση της άδειας κύησης- τοκετού στο γυναικείο στρατιωτικό 
προσωπικό του Σ.Ξ , καθορίζονται τα ακόλουθα: 
 
  α. Αρμόδιο όργανο χορήγησης της άδειας αυτής είναι ο Δκτής-Δντής 
Μονάδας –Υπηρεσίας που υπηρετεί η κυοφορούσα. 
 
  β. Η ενδιαφερόμενη υποβάλλει την αναφορά της με τα 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Α», στο Γραφείο-Δνση 
προσωπικού της Μονάδας ή Υπηρεσίας όπου ανήκει. Ο Δκτής – Δντής  προκαλεί 
απόφαση χορήγησης της άδειας κύησης- τοκετού διάρκειας πέντε (5) μηνών, η 
οποία αρχίζει με τη συμπλήρωση των τεσσάρων (4) μηνών της κύησης. Σε 
περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του τρίτου, η προσαύξηση των δύο (2) 
μηνών της άδειας χορηγείται με την ίδια απόφαση. Σε περίπτωση ταυτόχρονης 
λήψης άδειας κύησης- τοκετού και άδειας ανατροφής τέκνου, οι εν λόγω άδειες 
χορηγούνται με την ίδια απόφαση.  
 
  γ. Εάν για οποιονδήποτε λόγο η ανωτέρω απόφαση χορήγησης της 
άδειας εκδοθεί μετά τη συμπλήρωση του τετάρτου μήνα της κύησης, η άδεια 
αρχίζει από την ημερομηνία της συμπλήρωσης του τετάρτου μήνα της κύησης.  
 
  δ. Σε περίπτωση επαπειλούμενης αποβολής πριν τη συμπλήρωση 
των τεσσάρων (4) μηνών της κύησης, η οποία βεβαιώνεται με γνωμάτευση ιατρού 
από τους αναφερόμενους στην υποπαράγραφο 20 γ του Παραρτήματος «Α» της 
παρούσας, χορηγείται στην έγκυο στρατιωτικό συνήθης αναρρωτική άδεια από την 
αρμόδια προς τούτο Υγειονομική Επιτροπή των ΕΔ, μέχρι τη συμπλήρωση του 4ου 
μήνα της κύησης. 
 
  ε. Η απόφαση χορήγησης της άδειας κύησης- τοκετού κοινοποιείται: 
 
   (1) Σε όλα τα ενδιάμεσα προϊστάμενα κλιμάκια διοικήσεως, στο 
ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ(Β1) καθώς και στην οικεία Δνση (Ο-Σ)/ΓΕΣ που ανήκει η 
κυοφορούσα. 
 
   (2) Στο Φρουραρχείο του τόπου που η ενδιαφερόμενη θα 
διανύσει την άδειά της, στο οικείο Οικονομικό και Λογιστικό Κέντρο, στο Κεντρικό 
Ταμείο, στο οποίο υπάγεται η Μονάδα της, καθώς και στο Κεντρικό Ταμείο του 
τόπου όπου θα διαμείνει η ενδιαφερόμενη κατά τη διάρκεια της άδειας της, εφόσον 
αυτό δεν είναι το ίδιο με το Ταμείο της Μονάδας της.  
 
  στ. Εφόσον η έγκυος στρατιωτικός διανύσει την άδεια κύησης- 
τοκετού σε χώρα του εξωτερικού, η απόφαση χορήγησης της άδειας κοινοποιείται 
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στον Ακόλουθο Άμυνας του τόπου διαμονής της ή ελλείψει αυτού στον αντίστοιχο 
Αρχαιότερο Έλληνα Αξιωματικό και σε περίπτωση που δεν υφίστανται οι 
προαναφερόμενοι Έλληνες Αξιωματικοί, στην πλησιέστερη στον τόπο διαμονής 
της ενδιαφερόμενης Ελληνική Προξενική Αρχή. 
 
  ζ. Στην απόφαση χορήγησης της άδειας, καθορίζονται τα εξής:  
 
   (1) Η ημερομηνία έναρξης της άδειας κύησης- τοκετού.  
 
   (2) Ο τόπος στον οποίο η ενδιαφερόμενη, με βάση την 
υπεύθυνη δήλωσή της θα διανύσει την άδεια κύησης- τοκετού. 
 
   (3) Το Φρουραρχείο του τόπου που η ενδιαφερόμενη θα 
διανύσει την άδειά της, ή σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη διανύσει την άδειά 
της στο εξωτερικό ο Ακόλουθος Άμυνας του τόπου διαμονής της ή ελλείψει αυτού 
ο αντίστοιχος Αρχαιότερος Έλληνας Αξιωματικός ή εφόσον δεν υφίσταται, η 
πλησιέστερη στον τόπο διαμονής της Ελληνική Προξενική Αρχή.  
 
   (4) Το οικείο Κεντρικό Ταμείο στο οποίο θα απευθύνεται για 
θέματα οικονομικής φύσεως.  
 
  η. Η Μονάδα-Υπηρεσία, στην οποία υπηρετεί η ενδιαφερόμενη, με τη 
λήψη της απόφασης χορήγησης της άδειας κύησης- τοκετού, χορηγεί στην 
ενδιαφερόμενη Φύλλο Αδείας για τον τόπο στον οποίο θα διανύσει την άδειά της. 
Η κυοφορούσα οφείλει να παρουσιαστεί, με την άφιξή της στο τόπο διαμονής, στο 
οικείο Φρουραρχείο, όπου προσκολλάται για διοικητική μέριμνα μέχρι τη λήξη και 
της άδειας ανατροφής τέκνου. 
 
  θ. Το αποδεικτικό επίδοσης της απόφασης υπογράφεται από την 
ενδιαφερόμενη σε τέσσερα (4) αντίγραφα και υποβάλλεται από τη Μονάδα-
Υπηρεσία στο ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4δ, στην οικεία Δνση (Ο-Σ)/ΓΕΣ/ΕΟΔ, στο 
Φρουραρχείο του τόπου που η ενδιαφερόμενη θα διανύσει την άδειά της ή στην 
οικεία Ελληνική Στρατιωτική ή Προξενική Αρχή του εξωτερικού, ενώ το τέταρτο 
αντίγραφο τηρείται στο αρχείο της Μονάδας-Υπηρεσίας.  
 
  ι. Οι γυναίκες στρατιωτικοί, οι οποίες τελούν σε άδεια κύησης- 
τοκετού διαγράφονται από τη δύναμη της Μονάδας – Υπηρεσίας, στην οποία 
υπηρετούν από την επομένη της κοινοποίησης της απόφασης χορήγησης της 
άδειας και εγγράφονται στις οικείες Δνσεις (Ο-Σ)/ΓΕΣ, εκτός οργανικής δύναμης, 
εξακολουθούν δε να διέπονται από τις οικείες διατάξεις και τους ισχύοντες 
στρατιωτικούς κανονισμούς.  
 
  ια. Οι ευρισκόμενες σε άδεια κύησης- τοκετού παρακολουθούνται για 
όλες τις περιπτώσεις από τις οικείες Δνσεις (Ο-Σ)/ΓΕΣ μέχρι τη λήξη της άδειας 
τους και την τοποθέτησή τους σε Μονάδα για ανάληψη υπηρεσίας. Κατά το χρόνο 
αυτό, οποιαδήποτε αλληλογραφία διεξάγεται μέσω του Φρουραρχείου ή μέσω της 
οικείας Ελληνικής Στρατιωτικής ή Προξενικής Αρχής του εξωτερικού.   
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  ιβ. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης διαμονής κατά τη διάρκεια της 
άδειας κύησης- τοκετού, η στρατιωτικός καταθέτει στο Φρουραρχείο του τόπου 
διαμονής της ή στην οικεία Ελληνική Στρατιωτική ή Προξενική Αρχή του 
εξωτερικού, σχετική αναφορά, η οποία υποβάλλεται απευθείας στην οικεία 
Δνση(Ο-Σ)/ΓΕΣ/ΕΟΔ η οποία με σχετικό έγγραφο γνωστοποιεί τη νέα διεύθυνση 
διαμονής της ενδιαφερόμενης στο Φρουραρχείο του νέου τόπου διαμονής της ή 
στην οικεία Ελληνική Στρατιωτική ή Προξενική Αρχή του εξωτερικού, προς τις 
οποίες υποβάλλει και αντίγραφο της απόφασης χορήγησης της άδειας κύησης- 
τοκετού.  
 
  ιγ. Οι ευρισκόμενες σε άδεια κύησης- τοκετού υποχρεούνται εντός 
είκοσι (20) ημερών από τον τοκετό να υποβάλουν στην οικεία Δνση(Ο-
Σ)/ΓΕΣ/ΕΟΔ αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου τους, για 
ενημέρωση του ατομικού τους φακέλου.   
 
  ιδ. Οι Δνσεις (Ο-Σ)/ΓΕΣ υποχρεούνται πριν τη λήξη της άδειας 
κύησης- τοκετού, να προκαλέσουν σχετική απόφαση τοποθέτησης σε Μονάδα – 
Υπηρεσία των ΕΔ. Για το λόγο αυτό, οι ευρισκόμενες σε άδεια κύησης- τοκετού, 
δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της άδειας, οφείλουν να υποβάλουν, μέσω του οικείου 
Φρουραρχείου ή μέσω της οικείας Ελληνικής Στρατιωτικής ή Προξενικής Αρχής 
του εξωτερικού, δήλωση φρουρών προτίμησης.  
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ (άρθρο 18 παρ. 1 και 2 της ΚΥΑ) 
 
 17. Για τη χορήγηση της 3μηνης ειδικής άδειας λόγω υιοθεσίας τέκνου του 
άρθρου 18 παρ. 1 και 2 της ΚΥΑ, στο στρατιωτικό προσωπικό του ΣΞ, 
καθορίζονται τα ακόλουθα:   
 
  α. Η Μονάδα-Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου υποβάλλει την αναφορά 
του με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ιεραρχικά στο ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ(Β1)/4δ το 
οποίο και προκαλεί την απόφαση χορήγησης της ειδικής άδειας λόγω υιοθεσίας 
τέκνου διάρκειας τριών (3) μηνών.   
 
  β. Τα σχετικά αιτήματα για τη χορήγηση της 3μηνης ειδικής άδειας 
λόγω υιοθεσίας τέκνου του άρθρου 18 παρ. 1 και 2 της ΚΥΑ, υποβάλλονται σε 
εύλογο χρονικό διάστημα, πριν από την αιτηθείσα ημερομηνία έναρξης και να 
λαμβάνεται υπόψη αφενός, η επιθυμία του δικαιούχου, αφετέρου το χρονικό όριο 
εξάντλησης της άδειας εντός τριάντα (30) μηνών από την τελεσιδικία της 
δικαστικής απόφασης περί υιοθεσίας.  
 
  γ. Η απόφαση χορήγησης της ειδικής άδειας λόγω υιοθεσίας τέκνου 
διάρκειας τριών (3) μηνών του άρθρου 18 παρ. 1 και 2 της ΚΥΑ, κοινοποιείται στη 
Μονάδα-Υπηρεσία που υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος η οποία του την επιδίδει με 
απόδειξη.  
 
  δ. Το αποδεικτικό επίδοσης της απόφασης υπογράφεται από τον 
ενδιαφερόμενο σε τρία (3) αντίγραφα και υποβάλλεται από τη Μονάδα-Υπηρεσία 
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στο φορέα έκδοσής της και στην οικεία Δνση (Ο-Σ)ΓΕΣ, ενώ το τρίτο αντίγραφο 
τηρείται στο αρχείο της Μονάδας-Υπηρεσίας.  
 
  ε. Η ειδική άδεια λόγω υιοθεσίας τέκνου αρχίζει από την ημερομηνία 
που αναγράφεται στη δγή της εγκρίνουσας αρχής.  
 
  στ. Οι στρατιωτικοί, οι οποίοι τελούν σε 3μηνη ειδική άδεια λόγω 
υιοθεσίας τέκνου δεν διαγράφονται από τη δύναμη της Μονάδας – Υπηρεσίας, 
στην οποία υπηρετούν. Ως εκ τούτου, μετά τη λήξη της άδειας επιστρέφουν στη 
Μονάδα- Υπηρεσία τους, χωρίς άλλη ειδοποίηση.  
 
ΙΑ. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ 
(άρθρο 18 παρ. 3 της ΚΥΑ)  
 
 18. Η άδεια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθεσίας τέκνου αποτελεί 
αυτοτελές δικαίωμα και των δυο θετών γονέων δικαιούχων.  
 
ΙΒ. ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ (άρθρο 19 της ΚΥΑ)  
 
 19. Για τη χορήγηση της άδειας ανατροφής τέκνου στο στρατιωτικό 
προσωπικό του ΣΞ, καθορίζονται τα ακόλουθα:  
 
  α. Για τις γυναίκες στρατιωτικούς, οι οποίες επιθυμούν να λάβουν 
ταυτόχρονα άδεια κύησης- τοκετού και άδεια ανατροφής τέκνου, ακολουθείται η 
διαδικασία, η οποία καθορίζεται στην παράγραφο 16 του παρόντος, με παράλληλη 
υποβολή στη Μονάδα- Υπηρεσία των δικαιολογητικών, που προβλέπονται στις 
παραγράφους 20 και 26 του Παραρτήματος «Α» της παρούσας.   
 
  β. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις χορήγησης άδειας ανατροφής 
τέκνου στο στρατιωτικό προσωπικό του ΣΞ, καθορίζονται τα ακόλουθα:   
 
   (1) Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αναφορά του με τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 26 του Παραρτήματος «Α» 
στην Μονάδα –Υπηρεσία όπου υπηρετεί.   
 
   (2) Τα σχετικά αιτήματα για τη χορήγηση της άδειας ανατροφής 
τέκνου υποβάλλονται σε εύλογο χρονικό διάστημα, πριν από την αιτηθείσα 
ημερομηνία έναρξης. Η Μονάδα-Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου κατά την υποβολή 
της αναφοράς και των δικαιολογητικών του εξετάζει το αίτημά του και αποφασίζει 
επί της ημερομηνίας έναρξης της άδειας, προκειμένου αφενός μεν να 
εξασφαλίζονται οι επιχειρησιακές και υπηρεσιακές της ανάγκες, αφετέρου δε να 
λαμβάνεται υπόψη η επιθυμία του δικαιούχου εξάντλησης της άδειας εντός του 
ορίου της συμπλήρωσης των τριάντα (30) μηνών της ηλικίας του τέκνου. 
 
   (3) Σε περίπτωση που ο/η δικαιούχος στρατιωτικός είναι 
συζευγμένος/η με στρατιωτικό ή δημόσιο υπάλληλο ή ιδιωτικό υπάλληλο, που 
δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς δικαιωμάτων με την άδεια ανατροφής τέκνου, 
και έχουν δηλώσει ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτα χρήση των δικών της/του 
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δικαιωμάτων συνολικά ή τα χρονικά διαστήματα που θα κάνει χρήση ο καθένας, 
επιτρέπεται να μεταβάλλουν την ανωτέρω δήλωση τους μόνο για σοβαρούς 
υπηρεσιακούς λόγους, οι οποίοι αποδεικνύονται με επίσημα έγγραφα (πχ για τους 
λόγους που αναγράφονται στο άρθρο 45 παρ. 10 της ΚΥΑ).   
 
   (4) Η απόφαση χορήγησης της άδειας ανατροφής τέκνου 
κοινοποιείται στο ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ(Β1), στα προϊστάμενα κλιμάκια Διοίκησης, στην 
οικεία Δνση (Ο-Σ)/ΓΕΣ, στο Φρουραρχείο του τόπου που ο ενδιαφερόμενος θα 
διανύσει την άδειά του, στο οικείο Οικονομικό και Λογιστικό Κέντρο και στο 
Κεντρικό Ταμείο στο οποίο υπάγεται η Μονάδα του.  
 
   (5) Το αποδεικτικό επίδοσης της απόφασης υπογράφεται από 
τον ενδιαφερόμενο σε τρία (3) αντίγραφα και υποβάλλεται από τη Μονάδα-
Υπηρεσία στο ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ(Β1) και στην οικεία Δνση (Ο-Σ)/ΓΕΣ, ενώ το τρίτο 
αντίγραφο τηρείται στο αρχείο της Μονάδας.  
 
  γ. Η άδεια ανατροφής τέκνου αρχίζει από την ημερομηνία που 
αναγράφεται στη δγή χορήγησης της Μονάδας-Υπηρεσίας.  
 
  δ. Οι άνδρες στρατιωτικοί, οι οποίοι τελούν σε άδεια ανατροφής 
τέκνου δεν διαγράφονται από τη δύναμη της Μονάδας – Υπηρεσίας, στην οποία 
υπηρετούν. Ως εκ τούτου, μετά τη λήξη της άδειας επιστρέφουν στη Μονάδα- 
Υπηρεσία τους, χωρίς άλλη ειδοποίηση. Ομοίως, οι γυναίκες στρατιωτικοί, στις 
οποίες έχει χορηγηθεί μέρος της άδειας ανατροφής τέκνου μετά την εξάντληση του 
αντίστοιχου δικαιώματος του συζύγου τους, δεν διαγράφονται από τη δύναμη της 
Μονάδας, στην οποία έχουν τοποθετηθεί μετά τη λήξη της άδειας κύησης- τοκετού 
ή/ και μέρους της άδειας ανατροφής τέκνου. 
 
  ε. Η επιπλέον τρίμηνη άδεια ανατροφής για την απόκτηση τρίτου 
τέκνου και άνω, η μηνιαία επιπλέον ίδια άδεια για πολύδυμη κύηση, καθώς και η 
μηνιαία επιπλέον ίδια άδεια του γονέα στρατιωτικού που είναι άγαμος ή χήρος ή 
διαζευγμένος ή του οποίου το σύμφωνο συμβίωσης έχει λυθεί, χορηγείται 
ταυτόχρονα με την εννεάμηνη άδεια ανατροφής, με την υποβολή μίας και μόνον 
αναφοράς προς την Μονάδα-Υπηρεσία και με την κατάθεση των προβλεπόμενων 
δικαιολογητικών, για κάθε κατηγορία στρατιωτικού προσωπικού.  
 
  στ. Σε περίπτωση που η σύζυγος του στρατιωτικού εργάζεται με 
καθεστώς μερικής απασχόλησης, εφόσον δικαιούται ολικώς ή μερικώς όμοιων 
διευκολύνσεων, ο στρατιωτικός δικαιούται να κάνει χρήση της εννεάμηνης άδειας 
ανατροφής κατά το μέρος που η σύζυγος δεν κάνει χρήση των δικών της 
δικαιωμάτων. Εφόσον η σύζυγος δεν δικαιούται όμοιων δικαιωμάτων, ο σύζυγος 
λαμβάνει ολόκληρη την άδεια ανατροφής.  
 
  ζ. Το μειωμένο ωράριο εργασίας ή η ισόχρονη προς το μειωμένο 
ωράριο άδεια, την οποία δικαιούνται οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, 
αποτελούν όμοιες διευκολύνσεις με την άδεια ανατροφής τέκνου. Κατά συνέπεια, 
το χρονικό διάστημα του μειωμένου ωραρίου εργασίας ή της ισόχρονης άδειας της 
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εργαζόμενης στον ιδιωτικό τομέα, αφαιρείται από τη δικαιούμενη άδεια ανατροφής 
τέκνου του στρατιωτικού συζύγου της.  
 
  η. Αντίθετα, η ειδική άδεια προστασίας μητρότητας διάρκειας έξι (6) 
μηνών, την οποία δικαιούνται οι εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα, δεν αποτελεί 
όμοια διευκόλυνση με την άδεια ανατροφής τέκνου. Ως εκ τούτου, ο πατέρας 
στρατιωτικός δικαιούται ολόκληρη την άδεια ανατροφής τέκνου, σε περίπτωση 
που η σύζυγός του κάνει χρήση της ανωτέρω ειδικής άδειας προστασίας 
μητρότητας.  
 
  θ. Σε περίπτωση που η σύζυγος του στρατιωτικού παρέχει 
εξαρτημένη μισθωτή εργασία και κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου εργασίας ή 
της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας ή της εξάμηνης ειδικής άδειας 
προστασίας μητρότητας, ο στρατιωτικός δύναται να κάνει ταυτόχρονα χρήση του 
υπολοίπου ή ολόκληρης της άδειας ανατροφής τέκνου που δικαιούται, κατά 
περίπτωση.  
 
ΙΓ. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΣΤΗΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (άρθρο 20 της ΚΥΑ) 
 
 20. Το σύνολο των ημερών της άδειας που χορηγείται στα στελέχη των 
Ενόπλων Δυνάμεων και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους 
για την επίσκεψή τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα των τέκνων τους και την 
ενημέρωσή τους για τη σχολική τους επίδοση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε 
(5) ημέρες για κάθε σχολικό έτος ανεξαρτήτως του αριθμού των τέκνων τους.   
 
ΙΔ. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΕΙΩΝ (άρθρο 21 της 
ΚΥΑ)  
 
 21. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας λόγω νοσημάτων τέκνων και οικείων 
στο στρατιωτικό προσωπικό των Κοινών Σωμάτων, καθορίζονται τα ακόλουθα:   
 
  α. Η Μονάδα-Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου υποβάλλει, με εισήγησή 
της, την αναφορά του με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ιεραρχικά στο 
ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ(Β1) το οποίο προκαλεί την εγκριτική απόφαση χορήγησης της 
ειδικής άδειας λόγω νοσημάτων τέκνων και οικείων διάρκειας τριάντα (30) ημερών 
κατ’ έτος.  
 
  β. Η εγκριτική απόφαση χορήγησης της άδειας κοινοποιείται στη 
Μονάδα-Υπηρεσία που υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος σε δύο (2) αντίγραφα (το 
πρώτο για τη Μονάδα-Υπηρεσία, ενώ το δεύτερο επιδίδεται από τη Μονάδα-
Υπηρεσία στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη), και στην οικεία Δνση (Ο-Σ)/ΓΕΣ. 
 
  γ. Με βάση την εγκριτική απόφαση, ο Δκτής-Δντής της Μονάδας–
Υπηρεσίας χορηγεί διάστημα της δικαιούμενης άδειας στον ενδιαφερόμενο, 
κατόπιν αναφοράς του τελευταίου περί της επιθυμητής ημερομηνίας έναρξης και 
της διάρκειάς της.  
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  δ. Η διάρκεια της εγκριτικής απόφασης είναι μονοετής για όλες τις 
κατηγορίες δικαιούχων. Προς τούτο, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά κάθε ένα (1) έτος.  
 
 22. Επισημαίνεται ότι η ειδική άδεια λόγω νοσημάτων τέκνων και οικείων 
χορηγείται αυτοτελώς σε όλους τους δικαιούχους και για κάθε πάσχοντα 
ξεχωριστά.  
 
ΙΕ. ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (άρθρο 22 της ΚΥΑ) 
 
 23. Για τη χορήγηση της γονικής άδειας ανατροφής άνευ αποδοχών στο 
στρατιωτικό προσωπικό του ΣΞ, καθορίζονται τα ακόλουθα: 
 
 α. Η Μονάδα-Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου υποβάλλει με εισήγησή 
της, την αναφορά του στελέχους μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά 
ιεραρχικά στην οικεία Δνση(Ο-Σ)/ΓΕΣ, η οποία αφού λάβει υπόψη της την 
εισήγηση της Μονάδας-Υπηρεσίας και εξετάσει επιπλέον εάν υφίστανται τυχόν 
εκκρεμότητες που έχουν να κάνουν με την επαγγελματική του εξέλιξη (π.χ χρόνος 
παραμονής στο βαθμό, υποχρεωτικά σχολεία, χρόνος διοίκησης κ.λ.π), σε σχέση 
με το χρονικό διάστημα που αιτείται το στέλεχος, διαβιβάζει όλη την αλληλογραφία 
με θετική ή αρνητική αιτιολογημένη εισήγηση στο ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ(Β1), το οποίο και 
προκαλεί την εγκριτική ή όχι απόφαση χορήγησης της γονικής άδειας ανατροφής 
άνευ αποδοχών. Ενδεχόμενη απόρριψη του αιτήματος ή έγκριση χορήγησης 
μικρότερης άδειας, από αυτή που αιτήθηκε ο ενδιαφερόμενος, θα πρέπει να 
αιτιολογείται νομίμως και επαρκώς. Η διάρκεια της εγκριθείσας άδειας θα πρέπει 
να είναι τόση, ώστε να δύναται να επιμεριστεί σε πλήρη εξάμηνα [έξι (6) μήνες, ένα 
(1) έτος, δέκα οκτώ (18) μήνες, δύο (2) έτη]. 
  
  β. Η εγκριτική απόφαση χορήγησης της γονικής άδειας ανατροφής 
άνευ αποδοχών κοινοποιείται στη Μονάδα-Υπηρεσία που υπηρετεί ο 
ενδιαφερόμενος, (για ενημέρωσή της και για επίδοσή της στον ενδιαφερόμενο με 
απόδειξη), στο οικείο Οικονομικό και Λογιστικό Κέντρο και στο Κεντρικό Ταμείο, 
στο οποίο υπάγεται η Μονάδα - Υπηρεσία.   
 
  γ. Με βάση την εγκριτική απόφαση, ο στρατιωτικός υποβάλλει στη 
Μονάδα - Υπηρεσία του αναφορά, στην οποία δηλώνει εάν επιθυμεί να λάβει 
ολόκληρη την άδεια ή τα χρονικά διαστήματα που επιθυμεί να απουσιάσει, τα 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερα των έξι (6) μηνών. Στην ίδια αναφορά, 
δηλώνεται και ο τόπος, όπου ο στρατιωτικός θα διανύσει την άδειά του (πόλη- 
διεύθυνση- τηλέφωνα επικοινωνίας). 
 
  δ. Με βάση την αναφορά του στρατιωτικού, ο Δκτής-Δντής του 
στελέχους με απόφασή του και αφού λάβει υπόψη του τις επιχειρησιακές-
υπηρεσιακές ανάγκες της Μονάδας-Υπηρεσίας χορηγεί το αιτούμενο διάστημα της 
εγκριθείσας άδειας στον ενδιαφερόμενο, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
των έξι (6) μηνών, με βάση τη σειρά προτεραιότητας των υπηρετούντων στη 
Μονάδα- Υπηρεσία για κάθε ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο 
άρθρο 48 παρ. 4 της ΚΥΑ. Αιτήσεις χορήγησης γονικής άδειας ανατροφής άνευ 
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αποδοχών δικαιούχων που έχουν τέκνα με αναπηρία, με μακροχρόνια ή αιφνίδια 
ασθένεια, καθώς και γονέων μονογονεϊκών οικογενειών, χορηγούνται με απόλυτη 
προτεραιότητα.  
 
  ε. Το αποδεικτικό επίδοσης της απόφασης του Δκτή-Δντή, 
υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο σε έξι(6) αντίγραφα και υποβάλλεται μαζί με 
αντίγραφο της απόφασης του Δκτή- Δντή, από τη Μονάδα, στο 
ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ(Β1), στην οικεία Δνση (Ο-Σ)/ΓΕΣ, στο οικείο Οικονομικό και 
Λογιστικό Κέντρο, καθώς και στο Κεντρικό Ταμείο, στο οποίο υπάγεται η Μονάδα– 
Υπηρεσία, για διακοπή της μισθοδοσίας, ενώ το έκτο αντίγραφο τηρείται στο 
αρχείο της Μονάδας.  
 
  στ. Οι στρατιωτικοί, οι οποίοι τελούν σε γονική άδεια ανατροφής άνευ 
αποδοχών δεν διαγράφονται από τη δύναμη της Μονάδας – Υπηρεσίας, στην 
οποία υπηρετούν. Ως εκ τούτου, μετά τη λήξη της άδειας επιστρέφουν στη 
Μονάδα- Υπηρεσία τους, χωρίς άλλη ειδοποίηση. Μετά τη λήξη της άδειας και την 
παρουσίαση του στρατιωτικού, η Μονάδα – Υπηρεσία υποβάλλει σχετική 
μεταβολή στο ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ(Β1), στην οικεία Δνση (Ο-Σ)/ΓΕΣ, στο οικείο 
Οικονομικό και Λογιστικό Κέντρο, καθώς και στο Κεντρικό Ταμείο, στο οποίο 
υπάγεται η Μονάδα– Υπηρεσία  για έναρξη μισθοδοσίας.  
 
ΙΣΤ. ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (άρθρο 23 της ΚΥΑ)  
 
 24. Για τη χορήγηση της γονικής άδειας νοσηλείας άνευ αποδοχών στο 
στρατιωτικό προσωπικό του ΣΞ, καθορίζονται τα ακόλουθα:   
 
  α. Η Μονάδα-Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου υποβάλλει άμεσα και 
ιεραρχικά την αναφορά του μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο 
ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ(Β1) το οποίο προκαλεί την απόφαση χορήγησης της γονικής 
άδειας νοσηλείας άνευ αποδοχών, η διάρκεια της οποίας δεν δύναται να 
υπερβαίνει τις τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος. Η άδεια αρχίζει από την 
ημερομηνία που αναγράφεται στη δγή. 
 
  β. Η απόφαση χορήγησης της γονικής άδειας νοσηλείας άνευ 
αποδοχών κοινοποιείται στη Μονάδα που υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος σε δύο (2) 
αντίγραφα (το πρώτο για τη Μονάδα, ενώ το δεύτερο επιδίδεται από τη Μονάδα 
στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη), στην οικεία Δνση (Ο-Σ)/ΓΕΣ, στο οικείο 
Οικονομικό και Λογιστικό Κέντρο, καθώς και στο Κεντρικό Ταμείο, στο οποίο 
υπάγεται η Μονάδα, για διακοπή μισθοδοσίας.  
 
  γ. Το αποδεικτικό επίδοσης της απόφασης υπογράφεται από τον 
ενδιαφερόμενο σε πέντε (5) αντίγραφα και υποβάλλεται από τη Μονάδα στο 
ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ(Β1), στην οικεία Δνση (Ο-Σ)/ΓΕΣ, στο οικείο Οικονομικό και 
Λογιστικό Κέντρο, καθώς και στο Κεντρικό Ταμείο, στο οποίο υπάγεται η Μονάδα, 
για διακοπή μισθοδοσίας, ενώ το πέμπτο αντίγραφο τηρείται στο αρχείο της 
Μονάδας.  
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  δ. Οι στρατιωτικοί, οι οποίοι τελούν σε γονική άδεια νοσηλείας άνευ 
αποδοχών δεν διαγράφονται από τη δύναμη της Μονάδας – Υπηρεσίας, στην 
οποία υπηρετούν. Ως εκ τούτου, μετά τη λήξη της άδειας επιστρέφουν στη 
Μονάδα- Υπηρεσία τους, χωρίς άλλη ειδοποίηση. Μετά τη λήξη της άδειας και την 
παρουσίαση του στρατιωτικού, η Μονάδα – Υπηρεσία υποβάλλει σχετική 
μεταβολή στο ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ(Β1), στην οικεία Δνση (Ο-Σ)/ΓΕΣ, στο οικείο 
Οικονομικό και Λογιστικό Κέντρο, καθώς και στο Κεντρικό Ταμείο, στο οποίο 
υπάγεται η Μονάδα, για έναρξη μισθοδοσίας.  
 
  ε. Επισημαίνεται ότι η γονική άδεια νοσηλείας άνευ αποδοχών 
αποτελεί αυτοτελές δικαίωμα και των δύο γονέων δικαιούχων, φυσικών, θετών ή 
ανάδοχων, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούν την επιμέλεια του τέκνου.  
 
  στ. Επισημαίνεται ότι, η γονική άδεια νοσηλείας άνευ αποδοχών 
χορηγείται στους δικαιούχους μόνο εφόσον δεν δικαιούνται τη γονική άδεια 
ανατροφής άνευ αποδοχών του άρθρου 22 της ΚΥΑ.   
 
ΙΖ. ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (άρθρο 
24 της ΚΥΑ) 
 
 25. Για τη χορήγηση της άδειας άνευ αποδοχών για σοβαρούς ιδιωτικούς 
λόγους, στα στελέχη του ΣΞ, καθορίζονται τα ακόλουθα:   
 
  α. Η Μονάδα-Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου, υποβάλλει με εισήγησή 
της, την αναφορά του στελέχους μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, 
ιεραρχικά στην οικεία Δνση(Ο-Σ)/ΓΕΣ, η οποία αφού λάβει υπόψη της  την 
εισήγηση της Μονάδας-Υπηρεσίας και εξετάσει επιπλέον εάν υφίσταται 
τυχόν εκκρεμότητες που έχουν να κάνουν με την επαγγελματική του εξέλιξη 
(π.χ χρόνος παραμονής στο βαθμό, υποχρεωτικά σχολεία, χρόνος 
διοίκησης κ.λ.π), σε σχέση με το χρονικό διάστημα που αιτείται το στέλεχος, 
διαβιβάζει όλη την αλληλογραφία με θετική ή αρνητική αιτιολογημένη 
εισήγηση στο ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ(Β1), το οποίο προκαλεί την εγκριτική ή όχι 
απόφαση χορήγησης της άδειας άνευ αποδοχών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους. 
Ενδεχόμενη απόρριψη του αιτήματος θα πρέπει να συνοδεύεται από νόμιμη και 
επαρκή αιτιολογία. Η άδεια αρχίζει από την αναγραφόμενη ημερομηνία στην 
απόφαση χορήγησης.  
 
  β. Τα σχετικά αιτήματα για τη χορήγηση της άδειας άνευ αποδοχών 
για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους, υποβάλλονται σε εύλογο χρονικό διάστημα, πριν 
από την αιτηθείσα ημερομηνία έναρξης. Η Μονάδα-Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου, 
κατά την υποβολή της αναφοράς και των δικαιολογητικών του, εισηγείται 
αιτιολογημένα επί της δυνατότητας ή όχι ικανοποίησης του αιτήματος, καθώς και 
επί της ημερομηνίας έναρξης της άδειας προκειμένου, αφενός μεν να 
εξασφαλίζονται οι επιχειρησιακές και υπηρεσιακές της ανάγκες, αφετέρου δε, να 
λαμβάνονται υπόψη οι σοβαροί ιδιωτικοί λόγοι του στελέχους.   
 
  γ. Η απόφαση χορήγησης της άδειας άνευ αποδοχών για σοβαρούς 
ιδιωτικούς λόγους κοινοποιείται στη Μονάδα-Υπηρεσία που υπηρετεί ο 
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ενδιαφερόμενος, στο Φρουραρχείο του τόπου που ο ενδιαφερόμενος θα διανύσει 
την άδειά του, στο οικείο Οικονομικό και Λογιστικό Κέντρο, καθώς και στο Κεντρικό 
Ταμείο, στο οποίο υπάγεται η Μονάδα -Υπηρεσία, για διακοπή μισθοδοσίας.  
 
  δ. Εφόσον το στέλεχος διανύσει την άδεια σε χώρα του εξωτερικού, η 
απόφαση χορήγησης της άδειας κοινοποιείται στον Ακόλουθο Άμυνας του τόπου 
διαμονής του ή ελλείψει αυτού στον αντίστοιχο Αρχαιότερο Έλληνα Αξιωματικό και 
σε περίπτωση που δεν υφίστανται οι προαναφερόμενοι Έλληνες Αξιωματικοί, στην 
πλησιέστερη στον τόπο διαμονής του ενδιαφερόμενου Ελληνική Προξενική Αρχή. 
 
  ε. Η Μονάδα-Υπηρεσία, στην οποία υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος, με 
τη λήψη της απόφασης χορήγησης της άδειας άνευ αποδοχών για σοβαρούς 
ιδιωτικούς λόγους, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο Φύλλο Αδείας, για τον τόπο, στον 
οποίο θα διανύσει την άδειά του.  
 
  στ. Το αποδεικτικό επίδοσης της απόφασης υπογράφεται από τον 
ενδιαφερόμενο σε έξι (6) αντίγραφα και υποβάλλεται από τη Μονάδα-Υπηρεσία, 
στο ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ(Β1), στην οικεία Δνση(Ο-Σ)/ΓΕΣ, στο Φρουραρχείο του τόπου 
που ο ενδιαφερόμενος θα διανύσει την άδειά του ή στην οικεία Ελληνική 
Στρατιωτική ή Προξενική Αρχή του εξωτερικού, στο οικείο Οικονομικό και 
Λογιστικό Κέντρο, καθώς και στο Κεντρικό Ταμείο, στο οποίο υπάγεται η Μονάδα-
Υπηρεσία, για διακοπή μισθοδοσίας, ενώ το έκτο αντίγραφο τηρείται στο αρχείο 
της Μονάδας-Υπηρεσίας.  
 
  ζ. Τα στελέχη, τα οποία τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών για 
σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους, διαγράφονται από τη δύναμη της Μονάδας – 
Υπηρεσίας, στην οποία υπηρετούν από ενάρξεως της άδειας και εγγράφονται στις 
οικείες Δνσεις(Ο-Σ)/ΓΕΣ, εκτός οργανικής δύναμης, εξακολουθούν δε να διέπονται 
από τις οικείες διατάξεις και τους ισχύοντες στρατιωτικούς κανονισμούς.  
 
  η. Οι ευρισκόμενοι σε άδεια άνευ αποδοχών για σοβαρούς ιδιωτικούς 
λόγους παρακολουθούνται για όλες τις περιπτώσεις από την οικεία Δνση(Ο-
Σ)/ΓΕΣ μέχρι τη λήξη της άδειας τους και την τοποθέτησή τους σε Μονάδα -
Υπηρεσία για ανάληψη υπηρεσίας. Κατά το χρόνο αυτό, οποιαδήποτε 
αλληλογραφία διεξάγεται μέσω του Φρουραρχείου, του τόπου που ο 
ενδιαφερόμενος διανύει την άδειά του ή μέσω της οικείας Ελληνικής Στρατιωτικής 
ή Προξενικής Αρχής του εξωτερικού.  
 
  θ. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης διαμονής κατά τη διάρκεια της 
άδειας άνευ αποδοχών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους, το στέλεχος καταθέτει 
στο Φρουραρχείο του τόπου διαμονής του ή στην οικεία Ελληνική Στρατιωτική ή 
Προξενική Αρχή του εξωτερικού, σχετική αναφορά, η οποία υποβάλλεται για 
ενημέρωση απευθείας στην οικεία Δνση(Ο-Σ)/ΓΕΣ, η οποία με σχετικό έγγραφό 
της γνωστοποιεί τη νέα διεύθυνση διαμονής του ενδιαφερόμενου στο 
Φρουραρχείο του νέου τόπου διαμονής του ή στην οικεία Ελληνική Στρατιωτική ή 
Προξενική Αρχή του εξωτερικού, προς τις οποίες υποβάλλει και αντίγραφο της 
απόφασης χορήγησης της άδειας άνευ αποδοχών για σοβαρούς ιδιωτικούς 
λόγους.  
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  ι. Η οικεία Δνση(Ο-Σ)/ΓΕΣ υποχρεούται πριν τη λήξη της άδειας 
άνευ αποδοχών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους, να προκαλέσει σχετική 
απόφαση τοποθέτησης σε Μονάδα – Υπηρεσία. Για το λόγο αυτό, οι αδειούχοι, 
δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της άδειας, οφείλουν να υποβάλουν, μέσω του οικείου 
Φρουραρχείου ή μέσω της οικείας Ελληνικής Στρατιωτικής ή Προξενικής Αρχής 
του εξωτερικού, δήλωση φρουρών προτίμησης.  
 
  ια. Εάν οι σοβαροί ιδιωτικοί λόγοι εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι 
τη λήξη της άδειας, το στέλεχος δύναται να επανέλθει έγκαιρα πριν τη λήξη της 
άδειάς του, με νέα αναφορά του για την εξέταση της δυνατότητας παράτασης της 
άδειας επί έξι (6) επιπλέον μήνες. Σε αυτή την περίπτωση, επαναλαμβάνεται η 
διαδικασία της παρούσας παραγράφου. 
 
ΙΗ. ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
(άρθρο 25 της ΚΥΑ) 
 
 26. Για τη χορήγηση της άδειας άνευ αποδοχών συζύγων εργαζομένων στο 
εξωτερικό στα στελέχη του ΣΞ, καθορίζονται τα ακόλουθα:   
 
  α. Η Μονάδα-Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου, υποβάλλει με εισήγησή 
της, την αναφορά του στελέχους μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, 
ιεραρχικά στην οικεία Δνση(Ο-Σ)/ΓΕΣ, η οποία αφού λάβει υπόψη της εισήγηση 
της Μονάδας-Υπηρεσίας και εξετάσει επιπλέον εάν υφίσταται τυχόν εκκρεμότητες 
που έχουν να κάνουν με την επαγγελματική του εξέλιξη (π.χ χρόνος παραμονής 
στο βαθμό, υποχρεωτικά σχολεία, χρόνος διοίκησης κ.λ.π), σε σχέση με το 
χρονικό διάστημα που αιτείται το στέλεχος, διαβιβάζει όλη την αλληλογραφία με 
θετική ή αρνητική αιτιολογημένη εισήγηση στο ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ(Β1), το οποίο 
προκαλεί την εγκριτική ή όχι απόφαση χορήγησης της άδειας άνευ αποδοχών για 
σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους. Ενδεχόμενη απόρριψη του αιτήματος θα πρέπει να 
συνοδεύεται από νόμιμη και επαρκή αιτιολογία. Η άδεια αρχίζει από την 
αναγραφόμενη ημερομηνία στην απόφαση χορήγησης.  
 
  β. Τα σχετικά αιτήματα για τη χορήγηση της άδειας άνευ αποδοχών 
συζύγων εργαζομένων στο εξωτερικό, υποβάλλονται σε εύλογο χρονικό διάστημα, 
πριν από την αιτηθείσα ημερομηνία έναρξης. Η Μονάδα-Υπηρεσία του 
ενδιαφερόμενου, κατά την υποβολή της αναφοράς και των δικαιολογητικών του, 
εισηγείται αιτιολογημένα επί της δυνατότητας ή όχι ικανοποίησης του αιτήματος, 
καθώς και επί της ημερομηνίας έναρξης της άδειας, προκειμένου αφενός μεν να 
εξασφαλίζονται οι επιχειρησιακές και υπηρεσιακές της ανάγκες, αφετέρου δε να 
λαμβάνονται υπόψη οι οικογενειακοί λόγοι του στελέχους.   
 
  γ. Η απόφαση χορήγησης της άδειας άνευ αποδοχών συζύγων 
εργαζομένων στο εξωτερικό κοινοποιείται στη Μονάδα- Υπηρεσία που υπηρετεί ο 
ενδιαφερόμενος, στον Έλληνα Ακόλουθο Άμυνας ή Αρχαιότερο Έλληνα 
Αξιωματικό ή Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου που ο ενδιαφερόμενος θα 
διανύσει την άδειά του, στο οικείο Οικονομικό και Λογιστικό Κέντρο, καθώς και στο 
Κεντρικό Ταμείο, στο οποίο υπάγεται η Μονάδα, για διακοπή μισθοδοσίας.   
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  δ. Η Μονάδα-Υπηρεσία, στην οποία υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος, με 
τη λήψη της απόφασης χορήγησης της άδειας άνευ αποδοχών συζύγων 
εργαζομένων στο εξωτερικό, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο Φύλλο Αδείας, για τη 
χώρα- πόλη, στην οποία θα διανύσει την άδειά του.  
 
  ε. Το αποδεικτικό επίδοσης της απόφασης υπογράφεται από τον 
ενδιαφερόμενο σε έξι (6) αντίγραφα και υποβάλλεται από τη Μονάδα-Υπηρεσία 
στο ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ(Β1), στην οικεία Δνση(Ο-Σ)/ΓΕΣ, στον Έλληνα Ακόλουθο 
Άμυνας ή Αρχαιότερο Έλληνα Αξιωματικό ή Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου 
που ο ενδιαφερόμενος θα διανύσει την άδειά του, στο οικείο Οικονομικό και 
Λογιστικό Κέντρο, καθώς και στο Κεντρικό Ταμείο, στο οποίο υπάγεται η Μονάδα, 
για διακοπή μισθοδοσίας, ενώ το έκτο αντίγραφο τηρείται στο αρχείο της 
Μονάδας-Υπηρεσίας.  
 
  στ. Τα στελέχη, τα οποία τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών συζύγων 
εργαζομένων στο εξωτερικό, διαγράφονται από τη δύναμη της Μονάδας-
Υπηρεσίας, στην οποία υπηρετούν από την αναγραφόμενη ημερομηνία έναρξης 
στην απόφαση χορήγησης και εγγράφονται στις οικείες Δνσεις(Ο-Σ)/ΓΕΣ, εκτός 
οργανικής δύναμης, εξακολουθούν δε να διέπονται από τις οικείες διατάξεις και 
τους ισχύοντες στρατιωτικούς κανονισμούς.  
 
  ζ. Οι ευρισκόμενοι σε άδεια άνευ αποδοχών συζύγων εργαζομένων 
στο εξωτερικό, παρακολουθούνται για όλες τις περιπτώσεις από την οικεία 
Δνση(Ο-Σ)/ΓΕΣ/ΕΟΔ μέχρι τη λήξη της άδειας τους και την τοποθέτησή τους σε 
Μονάδα για ανάληψη υπηρεσίας. Κατά το χρόνο αυτό, οποιαδήποτε 
αλληλογραφία διεξάγεται μέσω του Έλληνα Ακόλουθου Άμυνας του τόπου όπου 
διανύουν την άδειά τους ή ελλείψει αυτού του Αρχαιότερου Έλληνα Αξιωματικού, 
και σε περίπτωση που δεν υφίστανται οι προαναφερόμενοι Έλληνες Αξιωματικοί, 
από την πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους Ελληνική Προξενική Αρχή. 
 
  η. Η αρμόδια Δνση(Ο-Σ)/ΓΕΣ υποχρεούται πριν τη λήξη της άδειας 
άνευ αποδοχών συζύγων εργαζομένων στο εξωτερικό, να προκαλέσει σχετική 
απόφαση τοποθέτησης σε Μονάδα – Υπηρεσία. Για το λόγο αυτό, οι αδειούχοι, 
δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της άδειας, οφείλουν να υποβάλουν, μέσω της οικείας 
Ελληνικής Στρατιωτικής ή Προξενικής Αρχής, δήλωση φρουρών προτίμησης.  
 
ΙΘ. ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (άρθρο 27 
παρ. 1 της ΚΥΑ) 
 
 27. Σε περίπτωση που οι στρατιωτικοί, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του 
Προέδρου ή Γενικού Γραμματέα πρωτοβάθμιας Περιφερειακής Ένωσης, ή  
Προέδρου ή Γενικού Γραμματέα ή αντιπροσώπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Ενώσεων Στρατιωτικών, απολέσουν, για οποιονδήποτε λόγο, την εν λόγω ιδιότητα 
οφείλουν να το αναφέρουν άμεσα στο όργανο που έχει την αρμοδιότητα 
χορήγησης των αδειών αυτών.   
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Κ. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
(άρθρο 27 παρ. 2 της ΚΥΑ, άρθρα 93 παρ. 1 και 182 παρ. 1 του Ν. 3852/ 2010)   
 
 28. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας άνευ αποδοχών αιρετών 
Υπαξιωματικών τοπικής αυτοδιοίκησης των άρθρων 93 παρ. 1 και 182 παρ. 1 του 
Ν. 3852/ 2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), στο στρατιωτικό προσωπικό του Σ.Ξ , εφαρμόζεται 
αναλογικά η διαδικασία, η οποία καθορίζεται στην παράγραφο 25 του παρόντος, 
που αφορά στην άδεια άνευ αποδοχών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους. 
 
 29. Επισημαίνεται ότι η χορήγηση της παραπάνω άδειας είναι υποχρεωτική 
για την Υπηρεσία, ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης, για όλο το χρονικό 
διάστημα που ο αιρετός Υπαξιωματικός ασκεί τα καθήκοντά του, εκτός των 
Προέδρων δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων και των Προέδρων 
συνδέσμων.  
 
ΚΑ. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
(άρθρο 27 παρ. 2 της ΚΥΑ, άρθρα 93 παρ. 5 και 182 παρ. 4 του Ν. 3852/ 
2010).   
 
 30. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας αιρετών Υπαξιωματικών τοπικής 
αυτοδιοίκησης των άρθρων 93 παρ.5 και 182 παρ. 4 του Ν. 3852/ 2010 (ΦΕΚ Α΄ 
87), στο στρατιωτικό προσωπικό των Κοινών Σωμάτων, εφαρμόζεται αναλογικά η 
διαδικασία, η οποία καθορίζεται στην παράγραφο 21 του παρόντος, που αφορά 
στην ειδική άδεια λόγω νοσημάτων τέκνων και οικείων. Η εγκριτική διαταγή για τη 
χορήγηση της άδειας ισχύει όλο το χρονικό διάστημα που ο αιρετός 
Υπαξιωματικός ασκεί τα καθήκοντά του.   
 
 31. Επισημαίνεται ότι η χορήγηση της παραπάνω άδειας είναι υποχρεωτική 
για την Υπηρεσία, κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου.  
 

 Αντιστράτηγος Νικόλαος Μανούρης 
Ακριβές Αντίγραφο ΓΕΠΣ-Β΄Υ/ΓΕΣ (Υπαρχηγός) 

 
 
 

 

Άνχης (ΔΒΓ) Μιχαήλ Αλεξανδράκης  
Τμχης ΔΙΜΣΠΡΟ(Β1)/4δ  
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       ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ 

      ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Β1)/4δ 
       8 Μαρ 17 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΔΓΗ   
Φ. 400/9/386108/Σ.1918  
 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ 
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ 

 
Α. ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ 
ΣΞ (άρθρο 45 της ΚΥΑ) 
 
 1. Εάν κατά τη διάρκεια της άδειας κύησης – τοκετού του άρθρου 17 της 
ΚΥΑ, το τέκνο γεννηθεί νεκρό ή αποβιώσει ή η κύηση διακοπεί για οποιονδήποτε 
λόγο, η άδεια λήγει ένα (1) μήνα μετά το γεγονός. Σε αυτή την περίπτωση, για το 
στρατιωτικό προσωπικό του ΣΞ καθορίζονται τα ακόλουθα: 
 
  α. Η ενδιαφερόμενη υποβάλλει εντός δέκα πέντε (15) ημερών από το 
συμβάν, στην οικεία Δνση(Ο-Σ)/ΓΕΣ, σχετική γνωμάτευση του Δημόσιου ή 
Ιδιωτικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος, στο οποίο νοσηλεύτηκε η ίδια, ή ληξιαρχική 
πράξη θανάτου του τέκνου.  
 
  β. Η Δνση(Ο-Σ)/ΓΕΣ προκαλεί την έκδοση απόφασης ανάκλησης της 
άδειας κύησης- τοκετού και μετά από 30 ημέρες την έκδοση απόφασης 
τοποθέτησης της στρατιωτικού σε Μονάδα- Υπηρεσία αντίστοιχα. Η απόφαση 
ανάκλησης της άδειας κύησης- τοκετού κοινοποιείται σε όλες τις Υπηρεσίες, στις 
οποίες είχε κοινοποιηθεί και η απόφαση χορήγησής της.  
 
  γ. Η ανωτέρω διαδικασία τηρείται και στην περίπτωση που η 
ενδιαφερόμενη τελεί σωρευτικά στην άδεια κύησης- τοκετού του άρθρου 17 και την 
άδεια ανατροφής τέκνου του άρθρου 19 της ΚΥΑ.  
 
 2. Εάν κατά τη διάρκεια της άδειας της ανατροφής τέκνου του άρθρου 19 ή 
της ειδικής άδειας λόγω υιοθεσίας τέκνου του άρθρου 18 παρ. 1 της ΚΥΑ, το τέκνο 
αποβιώσει, οι εν λόγω άδειες λήγουν τριάντα (30) ημέρες μετά το γεγονός. Σε αυτή 
την περίπτωση, για το στρατιωτικό προσωπικό του ΣΞ καθορίζονται τα ακόλουθα:   
 
  α. Ο/η αδειούχος υποβάλλει εντός δέκα πέντε (15) ημερών από το 
συμβάν, στη Μονάδα-Υπηρεσία που υπάγεται (για άδεια ανατροφής τέκνου 
άρρενος στρκού προσωπικού) και στο ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ(Β1) (για την ειδική άδεια 
υιοθεσίας τέκνου), καθώς και στην οικεία Δνση (Ο-Σ)/ΓΕΣ (για το θήλυ στρατιωτικό 
προσωπικό εκτός οργανικής δύναμης), ληξιαρχική πράξη θανάτου του τέκνου.  
 
  β. Ο αρμόδιος φορέας έκδοσης της άδειας προκαλεί την έκδοση 
απόφασης ανάκλησης της άδειας ανατροφής ή ειδικής άδειας λόγω υιοθεσίας 
τέκνου, η οποία κοινοποιείται σε όλες τις Υπηρεσίες, στις οποίες είχε κοινοποιηθεί 
και η απόφαση χορήγησής της. Ειδικότερα για το εκτός οργανικής δύναμης θήλυ 
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στρατιωτικό προσωπικό που τελεί σε άδεια ανατροφής τέκνου, οι παραπάνω 
ενέργειες γίνονται με μέριμνα της οικείας Δνσης (Ο-Σ)/ΓΕΣ. 
 
  γ. Μετά την παρέλευση των τριάντα (30) ημερών από το θάνατο του 
τέκνου, ο αδειούχος επιστρέφει στη Μονάδα- Υπηρεσία του, χωρίς άλλη 
ειδοποίηση, ενώ για το θήλυ στρατιωτικό προσωπικό που τελεί σε άδεια 
ανατροφής τέκνου, η αρμόδια Δνση(Ο-Σ)/ΓΕΣ εκδίδει απόφαση τοποθέτησής του. 
 
 3. Για την εφαρμογή του άρθρου 45 παρ. 9 της ΚΥΑ, ως λόγοι που 
εκλείπουν για την αυτοδίκαιη λήξη των αδειών των άρθρων 19, 21, 22 και 23, 
νοούνται, κατά περίπτωση, η απώλεια της επιμέλειας του τέκνου, το διαζύγιο, η 
λύση του συμφώνου συμβίωσης και η απώλεια της ιδιότητας του 
προστατευόμενου μέλους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, για το στρατιωτικό 
προσωπικό του ΣΞ καθορίζονται τα ακόλουθα:   
 
  α. Ο στρατιωτικός, εφόσον τελεί σε μία από τις προαναφερόμενες 
άδειες, επιστρέφει άμεσα στη Μονάδα- Υπηρεσία του, χωρίς ειδοποίηση και εντός 
δέκα πέντε (15) ημερών υποβάλλει, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιολογητικά:  
 
   (1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκδοθέν εντός του 
τελευταίου διμήνου από την επιστροφή στη Μονάδα, σε όλες τις περιπτώσεις.  
 
   (2) Αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή συμβολαιογραφικής 
πράξης, από την οποία προκύπτει η ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου στον άλλο 
γονέα. 
 
   (3) Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας 
εισοδήματος του στρατιωτικού μαζί με αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος – Ε1, εάν υφίσταται, στα οποία δεν εμφαίνονται πλέον τα 
προστατευόμενα μέλη.   
 
  β. Ο φορέας έκδοσης της άδειας  προκαλεί την έκδοση απόφασης 
ανάκλησης των αδειών των άρθρων 19 και 23 και ανάκλησης των πράξεων, με τις 
οποίες εγκρίθηκε η χορήγηση των αδειών των άρθρων 21 και 22.  
 
  γ. Οι ανωτέρω αποφάσεις κοινοποιούνται στη Μονάδα-Υπηρεσία 
που υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος, στο ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ(Β1) και στην οικεία Δνση(Ο-
Σ)/ΓΕΣ. Περαιτέρω, οι αποφάσεις που αφορούν στην ανάκληση των αδειών των 
άρθρων 22 και 23, κοινοποιούνται επιπρόσθετα στο οικείο Οικονομικό και 
Λογιστικό Κέντρο και στο Κεντρικό Ταμείο, στο οποίο υπάγεται η Μονάδα –
Υπηρεσία του στρατιωτικού, για άμεση έναρξη μισθοδοσίας.  
 
 4. Η διακοπή των αδειών του άρθρου 45 παρ. 10 της ΚΥΑ, για λόγο, ο 
οποίος αφορά στην υπηρεσιακή εξέλιξη του στρατιωτικού, πραγματοποιείται με 
απόφαση του οργάνου που έχει το δικαίωμα χορήγησης των υπόψη αδειών. 
Ειδικά, για τη διακοπή των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού του ΣΞ, 
καθορίζονται τα ακόλουθα:  
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  α. Ο αδειούχος υποβάλλει σχετική αναφορά είτε προς τη Μονάδα-
Υπηρεσία στην οποία ανήκει, είτε προς το Φρουραρχείο του τόπου διαμονής του ή 
την οικεία Ελληνική Στρατιωτική ή Προξενική Αρχή του εξωτερικού, εφόσον έχει 
εγγραφεί στην οικεία Δνση(Ο-Σ)/ΓΕΣ εκτός οργανικής δύναμης.  
 
  β. Στην ανωτέρω αίτησή του, ο ενδιαφερόμενος αναφέρει τους 
λόγους, για τους οποίους ζητά τη διακοπή της άδειάς του, την ημερομηνία από την 
οποία επιθυμεί να διακοπεί η άδεια, τη χρονική διάρκεια της διακοπής, καθώς και 
εάν επιθυμεί να συνεχίσει την άδειά του αμέσως μετά τη λήξη των υπηρεσιακών 
λόγων, που επιβάλλουν τη διακοπή της άδειας.  
 
  γ. Η αλληλογραφία υποβάλλεται ιεραρχικά στον αρμόδιο φορέα 
χορήγησης της άδειας, ο οποίος προκαλεί την απόφαση ανάκλησής της, κατόπιν 
αιτιολογημένης εισήγησης, της οικείας Δνσης(Ο-Σ)/ΓΕΣ εφόσον το στέλεχος έχει 
εγγραφεί σ’αυτήν εκτός οργανικής δύναμης ή της Μονάδας-Υπηρεσίας όπου 
ανήκει το στέλεχος, αναφορικά με τους λόγους της διακοπής, την έναρξη και τη 
χρονική διάρκεια της.  
 
  δ. Στην απόφαση ανάκλησης της άδειας ή της πράξης με την οποία 
εγκρίθηκε η χορήγησή της, αναγράφεται, μεταξύ των άλλων, η ημερομηνία 
έναρξης της διακοπής, καθώς και της λήξης αυτής μόνο στην περίπτωση που ο 
ενδιαφερόμενος έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να συνεχίσει την άδειά του αμέσως μετά 
τη λήξη των υπηρεσιακών λόγων, που επέβαλαν τη διακοπή. Σε όλες τις 
υπόλοιπες περιπτώσεις, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να επανέλθει με νέα αίτησή του 
για χορήγηση του υπολοίπου της άδειας και υποβολή των προβλεπόμενων, στο 
Παράρτημα «Α» της παρούσας, δικαιολογητικών.  
 
  ε. Η απόφαση ανάκλησης της άδειας ή της πράξης με την οποία 
εγκρίθηκε η άδεια, κοινοποιείται σε όλες τις Υπηρεσίες, στις οποίες είχε 
κοινοποιηθεί και η χορήγησή της.  
 
  στ. Εφόσον η άδεια διακόπτεται για χρονικό διάστημα μικρότερο του 
ενός (1) μηνός (πχ σε περιπτώσεις συμμετοχής σε υγειονομικές και γραπτές 
εξετάσεις για μονιμοποίηση), ο στρατιωτικός για το υπόψη χρονικό διάστημα 
παραμένει εγγεγραμμένος στη δύναμη της Μονάδας – Υπηρεσίας, στην οποία 
ανήκε κατά τη διάρκεια της άδειά του ή στην οικεία Δνση (Ο-Σ)/ΓΕΣ εκτός 
οργανικής δύναμης. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, διαγράφεται από τη δύναμη της 
Μονάδας ή την οικεία Δνση (Ο-Σ)/ΓΕΣ και εγγράφεται στη δύναμη της Μονάδας, 
στην οποία θα φοιτήσει στο πλαίσιο υποχρεωτικού σχολείου ή θα συμπληρώσει 
χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας για την προαγωγή του.   
 
Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΔ (άρθρο 48 της ΚΥΑ) 
 
 5. Τα στελέχη και οι Επαγγελματίες Οπλίτες του Σ.Ξ μετά την ορκωμοσία 
τους δύνανται να διανύουν τις άδειες τους ή μέρος αυτών, πλην των αδειών του 
άρθρου 48 παρ. 2 της ΚΥΑ, στο εξωτερικό. Η έγκριση, προκειμένου το ανωτέρω 
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προσωπικό να διανύει τις άδειες του στο εξωτερικό παρέχεται από το όργανο το 
οποίο χορηγεί τις εν λόγω άδειες. Ειδικότερα, παρέχεται η έγκριση: 
 
  α. Από τους Διοικητές Μειζόνων Σχηματισμών -Σχηματισμών για το 
υπαγόμενο σ΄ αυτούς στρατιωτικό προσωπικό, καθώς και για το στρατιωτικό 
προσωπικό των Στρατιωτικών Σχολών και Κέντρων εκπαιδεύσεως που δεν 
διοικούνται από Ανώτατο Αξιωματικό καθώς και στο προσωπικό που υπηρετεί ή 
εκπαιδεύεται στο εξωτερικό και υπάγεται σ΄ αυτούς. 
 
  β. Από τους Διοικητές Στρατιωτικών Σχολών και Κέντρων 
Εκπαιδεύσεως, εφόσον διοικούνται από Ανώτατο Αξιωματικό. 
 
  γ. Από τον Διοικητή ΕΛΔΥΚ. 
 
  δ. Από τους Δκτές-Δντές ΓΥΣ - ΑΟΟΑ – ΜΤΣ - ΤΕΘΑ – ΟΣΜΑΕΣ – 
ΤΑΑΘΠ – ΤΥΕΣ - ΛΑΕΔ. 
 
  ε. Από τους Δντές Όπλων και Σωμάτων του ΓΕΣ, για το υπαγόμενο 
σ΄ αυτούς στρατιωτικό προσωπικό, για το στρατιωτικό προσωπικό των 
Στρατιωτικών Σχολών και Κέντρων Εκπαιδεύσεως, που υπάγονται σ΄ αυτούς και 
δεν διοικούνται από Ανώτατο Αξιωματικό καθώς και για το στρατιωτικό 
προσωπικό που υπάγεται σ’ αυτούς και υπηρετεί ή εκπαιδεύεται στο εξωτερικό, 
(πλην Ειρηνευτικών Αποστολών). 
 
  στ. Από τους Δντές Κλάδων, Επιτελικών Δνσεων λοιπών Δνσεων του 
Γενικού Επιτελείου Στρατού καθώς και Δκτή του Τ/ΓΕΣ, για το υπαγόμενο σ΄ 
αυτούς στρατιωτικό προσωπικό.  
 
  ζ. Από τον ΔΒ΄Κ/ΓΕΣ, για τους αξιωματικούς Πολεμικής 
Διαθεσιμότητας καθώς και για το λοιπό στρατιωτικό προσωπικό, που δεν 
περιλαμβάνεται παραπάνω. 
 
 6. Για τις όμορες χώρες όπως καθορίζεται στην ΠαΔ 1-12/2016/ΓΕΣ/ΔΙΠΑ. 
 
 7. Οι σχετικές αναφορές όσων επιθυμούν να διανύσουν την άδειά τους 
στο εξωτερικό, υποβάλλονται σε εύλογο χρονικό διάστημα στο όργανο που έχει το 
δικαίωμα χορήγησής τους, πριν από την αιτηθείσα ημερομηνία έναρξης, για την 
εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της οικείας Μονάδας- Υπηρεσίας, και 
περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία:  
 
  α. Είδος και διάρκεια της άδειας. 
 
  β. Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της άδειας. 
 
  γ. Σκοπός της άδειας. 
 
  δ. Χώρες προορισμού και διέλευσης. 
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  ε. Ακριβής διεύθυνση διαμονής (χώρα, πόλη, διεύθυνση, τηλέφωνα 
επικοινωνίας). 
 
  στ. Μέσο μετακίνησης. 
 
  ζ. Βαθμός εξουσιοδότησης. 
 
  η. Αριθμός αδειών που έχει λάβει ο ενδιαφερόμενος μέχρι την 
υποβολή της αίτησης.  
 
 8. Μετά από τον έλεγχο της πληρότητας της αναφοράς από αυτόν που 
δέχεται το αίτημα (αρμόδιος Διοικητής – Διευθυντής) και εφόσον συντρέχουν οι 
προβλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις προϋποθέσεις χορηγήσεως της άδειας: 
 
 α. Υποβάλλεται η έγγραφη αναφορά στο αμέσως προϊστάμενο 
κλιμάκιο με τη σχετική γνώμη του. 
 
 β. Το προϊστάμενο κλιμάκιο, μετά από προηγούμενο έλεγχο της 
πληρότητας της αλληλογραφίας, εκφέροντας και τη γνώμη του, υποβάλλει αυτήν 
απ’ ευθείας στον εξουσιοδοτημένο για έγκριση φορέα. 
 
 γ. Όταν πρόκειται για άδεια στρατιωτικού που υπηρετεί σε καίριες 
θέσεις ή έχει κανονική ή συχνή γνώση πληροφοριών διαβαθμίσεως “ΕΤΝΑ” – 
“COSMIC” – “ATOMAL” – “CRYPTO” ή που υπηρέτησε πρόσφατα σε τέτοιες 
θέσεις, το προϊστάμενο κλιμάκιο στην αναφορά υποβολής της αλληλογραφίας 
εκφέρει υποχρεωτικά τη γνώμη του για την έγκριση ή όχι της αιτουμένης άδειας, 
λαμβάνοντας υπόψη τα καθοριζόμενα στην ΠαΔ 1-12/2016/ΓΕΣ/ΔΙΠΑ. 
 
 δ. Οι σχετικές αλληλογραφίες να περιέχονται στους 
εξουσιοδοτημένους φορείς τουλάχιστον δύο (2) μήνες προ της ημερομηνίας 
ενάρξεως της άδειας, για να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη έκδοση της εγκρίσεως 
και η ενημέρωση του ενδιαφερομένου. 
 
 ε. Οι εξουσιοδοτημένοι φορείς, αφού ελέγξουν την πληρότητα της 
αλληλογραφίας, ενεργούν ανάλογα με την αρμοδιότητα που έχουν. Σε περίπτωση 
έγκρισης της άδειας αποστέλλουν τη διαταγή στη Μονάδα του ενδιαφερόμενου, με 
κοινοποίηση στο προϊστάμενο αυτής κλιμάκιο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την 
έναρξη. 
 
 9. Ανάλογη διαδικασία να τηρείται  και για την έγκριση διάνυσης των 
παρακάτω αδειών στο εξωτερικό: 
 
  α. Αναρρωτικής (βραχείας μέχρι 89ημέρες ή μακράς) χωρίς να 
υπερβαίνει την ημερομηνία λήξεως αυτής. 
 
  β. Υπέρ της κανονικής μετά την έγκριση χορήγησης αυτής από τον 
έχοντα το δικαίωμα (άρθρα 32 του ΣΚ 20-1). 
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 10. Η έγκριση χορήγησης αδειών στους στρατιωτικούς που υπηρετούν ή 
εκπαιδεύονται στο εξωτερικό, για να ταξιδέψουν σε άλλη χώρα ή στην Ελλάδα, θα 
γίνεται από τους εξουσιοδοτημένους φορείς όπως παρακάτω: 
 
  α. Για τους Στρατιωτικούς Ακόλουθους (ΣΑ) από τους ΑΚΑΜ.  
 
  β. Για τους ΑΕΑ από τον ΔΑ΄Κ/ΓΕΣ 
 
  γ. Για τους Στρατιωτικούς που υπηρετούν στο Εξωτερικό και είναι 
ενταγμένοι σε Συμμαχικά Στρατηγεία από τον ΑΕΑ του αντίστοιχου Στρατηγείου. Ο 
ΑΕΑ, ενεργεί ανάλογα για έγκριση της αδείας ενημερώνοντας την αντίστοιχη Δνση 
του ΓΕΣ 
 
  δ. Για τους λοιπούς Στρατιωτικούς (που υπηρετούν ή εκπαιδεύονται 
στο εξωτερικό πλην Ειρηνευτικών Αποστολών): 
 

(1) Υποβάλλουν στον ΑΚΑΜ, σχετική αναφορά. 
 

(2) Ο ΑΚΑΜ, μετά από έλεγχο της αναφοράς (για όσους 
εκπαιδευόμενους το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως προβλέπει χορήγησης αδείας ή 
λήγει η εκπαίδευσή τους) υποβάλλει σήμα στην αντίστοιχη Δνση του ΓΕΣ, η οποία 
ενεργεί ανάλογα για την έγκριση. 

 
 11. Διευκρινίζεται ότι, η εγκριτική διαταγή, ΔΕΝ αποτελεί διαταγή 
υποχρεωτικής χορήγησης της αιτούμενης άδειας. Αυτή έχει την έννοια ότι 
εγκρίνεται η μετάβαση του στρατιωτικού στο εξωτερικό, εφόσον στον αιτούντα 
χορηγηθεί σχετική άδεια από τον έχοντα το δικαίωμα αυτό. Προς τούτο, στην 
εγκριτική διαταγή να ορίζεται 1 δίμηνο, εντός του οποίου επιτρέπεται η μετάβαση 
του ενδιαφερόμενου στο εξωτερικό, ώστε η Μονάδα να έχει την ευχέρεια να 
χορηγεί την άδεια σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Αν για οποιαδήποτε αιτία 
δεν χορηγηθεί η άδεια μέσα στα χρονικά όρια, που ορίζει η εγκριτική διαταγή, τότε 
θα ζητείτε από τον εξουσιοδοτημένο φορέα ο καθορισμός νέας ημερομηνίας. 
 
 12. Αίτηση για παράταση άδειας στρατιωτικού, που ευρίσκεται στο 
εξωτερικό, να υποβάλλεται ΜΟΝΟ για ΣΟΒΑΡΕΣ και ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ περιπτώσεις. 
Με μέριμνα των ενδιαφερομένων, το σχετικό αίτημα να υποβάλλεται μέσω της 
πλησιέστερης Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή του Ακόλουθου Άμυνας, στον 
φορέα, που εξέδωσε την εγκριτική διαταγή, με κοινοποίηση στην Μονάδα του 
αιτούντος. Η Μονάδα μόλις λάβει τη σχετική ειδοποίηση, να αναφέρει αμέσως με 
σήμα στον παραπάνω φορέα, αν συνηγορεί ή όχι, για την αιτουμένη παράταση, 
προκειμένου αυτός να εκδώσει την ανάλογη διαταγή. 
 
 13. Για την έγκριση ή μη διάνυσης της άδειας στο εξωτερικό, το όργανο που 
έχει το δικαίωμα χορήγησης της άδειας πρέπει, μεταξύ των άλλων, να λαμβάνει 
υπόψη τα καθήκοντα και τη διαβάθμιση του προσωπικού, την πολιτικοστρατιωτική 
κατάσταση της χώρας προορισμού και τους περιορισμούς ή ιδιαίτερες οδηγίες που 
τυχόν υφίστανται.  
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 14. Το στρατιωτικό προσωπικό του Σ.Ξ που μεταβαίνει με άδεια στο 
εξωτερικό γνωστοποιεί την άφιξη, τη διεύθυνση διαμονής και λοιπά στοιχεία 
επικοινωνίας, καθώς και την ημερομηνία αναχώρησης στον οικείο Ακόλουθο 
Άμυνας, ή ελλείψει αυτού στον Αρχαιότερο Έλληνα Αξιωματικό και σε περίπτωση 
που δεν υφίστανται οι εν λόγω Έλληνες Αξιωματικοί, στην οικεία Ελληνική 
Προξενική Αρχή.   
 
 

 Αντιστράτηγος Νικόλαος Μανούρης 
Ακριβές Αντίγραφο ΓΕΠΣ-Β΄Υ/ΓΕΣ (Υπαρχηγός) 
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