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ΑΔΑ: ΩΥΛΗ6-45Η
Ε-1-2
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται
από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α. Επιθυµώ την ανακατάταξή µου µετά την εκπλήρωση των
στρατιωτικών µου υποχρεώσεων ή την επανακατάταξή µου στον Στρατό Ξηράς
ως οπλίτης για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών και επιθυµώ να ανακαταταγώ (ή
να επανακαταταγώ) σε µια από τις κάτωθι φρουρές:
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ( Ή ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ)
ΤΟΠΟΣ
ΦΡΟΥΡΑ
(ΝΟΜΟΣ)
(∆ΗΜΟΣ – ΜΟΝΑ∆Α)

Σηµείωση: ∆ηλώνονται υποχρεωτικά µέχρι τέσσερις Τόποι (Νοµοί Επιθυµίας)
και τουλάχιστον µέχρι δύο διαφορετικές Φρουρές (∆ήµοι- Μονάδες).
β. ∆εν έχω παραπεµφθεί αµετάκλητα µε απευθείας κλήση ή
βούλευµα σε δίκη την τελευταία πενταετία.
γ. ∆εν έχει ασκηθεί σε βάρος µου ποινική δίωξη από εισαγγελική
αρχή για κακούργηµα και για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην
υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή
ανώµοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή
καταµήνυση, συκοφαντική δυσφήµιση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για
οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής
εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών,
λαθρεµπορίας, όπλων, πυροµαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για
οποιοδήποτε έγκληµα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
δ. ∆εν εκκρεµεί σε βάρος µου µήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία
ή λιποταξία.
ε.

∆εν έχω στερηθεί τα πολιτικά µου δικαιώµατα.

στ. Εξουσιοδοτώ την Στρατιωτική Υπηρεσία για την αυτεπάγγελτη
αναζήτηση αντιγράφου ποινικού µητρώου γενικής χρήσης.
…………, ….. ...………….

2020

(τόπος) (ηµεροµηνία) (µήνας) (έτος)

-ΟΑΙΤΩΝ
(Υπογραφή)

./.

ΑΔΑ: ΩΥΛΗ6-45Η
Ε-1-3

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
(1) Αναγράφεται η ΣΥ ή η Μονάδα κατάθεσης των δικαιολογητικών
(2) Συµπληρώνεται µε την ένδειξη Χ το τετραγωνίδιο, ανάλογα µε την ιδιότητα του
αιτούντος
(3)
π.χ. ΠΒ / ΣΤΡΤΗΣ ή ∆ΝΕΑΣ ή ΛΧΙΑΣ/Σκοπευτής Πυροβολητής Πυροβολικού
Μάχης
(4) Συµπληρώνεται µε έξι ψηφία (π.χ 11/07/16 για αιτούντα που κατετάγη την 11η
Ιουλίου 2016)

Ταξχος Παναγιώτης Ζαρκάδης
∆ντής ΓΕΣ/Β4

Ακριβές Αντίγραφο

Λγός(ΝΟΜ) Ευάγγελος Σταµούλης
Επιτελής 2ου Τµ./B4

./.

