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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΝΣΤΠΟ
ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΣΟΥΩΝ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΠΟΤ ΓΙΑΠΡΔΠΟΤΝ
Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ Ή ΔΡΔΤΝΔ
ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΗ ΡΤΘΜΙΗ
1.

Άξζξν 19 λ.3421/05 «ηξαηνινγία ησλ Διιήλσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 302 Α) όπσο

ηζρύεη.
2.

Φ.429.1/5/150045/.11/4-1-2006 απνθ. ΤΦΔΘΑ «Ρύζκηζε νξηζκέλσλ ζηξαηνινγηθώλ

ζεκάησλ» (ΦΔΚ 34Β).
ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ
1.

Ο ελδηαθεξόκελνο λα βξίζθεηαη λόκηκα εθηόο ελόπισλ δπλάκεσλ.

2.

Να είλαη θάηνρνο δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο.

3.

Να δηαπξέπεη ζε επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ή έξεπλεο.

4.

Η αλαβνιή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ πνπ ν ελδηαθεξόκελνο

ζπκπιεξώλεη ζηξαηνινγηθά ην ηξηαθνζηό ηξίην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ειηθίαο
ζηξαηνινγηθά σο εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ινγίδεηαη ε 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο
εγγξαθήο ηνπ ζηα κεηξώα αξξέλσλ (πρ ε αλαβνιή θάπνηνπ πνπ έρεη γελλεζεί 15-11-2000 δελ κπνξεί
λα ππεξβαίλεη ηελ 31 Γεθ 2032).
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
1.

Αίηεζε.

2.

Aληίγξαθν ηνπ δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο.

3.
Πηζηνπνηήζεηο ή βεβαηώζεηο ηνπ ηκήκαηνο αλζξώπηλσλ πόξσλ ή ηεο γξακκαηείαο ηνπ
νηθείνπ εθπαηδεπηηθνύ επηζηεκνληθνύ ηδξύκαηνο, από ηηο νπνίεο λα πξνθύπηνπλ ε ηδηόηεηά κε ηελ
νπνία ν ελδηαθεξόκελνο απαζρνιείηαη ζε απηό, ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απαζρόιεζήο ηνπ, ε επίδνζε
ζηηο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ή έξεπλεο θαη ε απήρεζε πνπ έρνπλ απηέο ζηνπο δηεζλείο εξεπλεηηθνύο
θαη επηζηεκνληθνύο θύθινπο. Γηα ηνλ ελδηαθεξόκελν πνπ βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθό νη πηζηνπνηήζεηο ή
βεβαηώζεηο κπνξνύλ λα εθδίδνληαη από ηελ αξκόδηα Διιεληθή Πξνμεληθή Αξρή.
4.
Καηάζηαζε από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ αλαθνξέο άιισλ εξεπλεηώλ – επηζηεκόλσλ
ζην δεκνζηεπκέλν έξγν ηνπ.
5.

Βηνγξαθηθό εκείσκα.

6.
Οπνηνδήπνηε άιιν απνδεηθηηθό ζηνηρείν, ζρεηηθό κε ηελ επίδνζε ζε επηζηεκνληθέο
εξγαζίεο ή έξεπλεο.
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ
Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν ελδηαθεξόκελνο
ππνρξενύηαη γηα θαηάηαμε ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο εμαηηίαο ιήμεο ή δηαθνπήο ηεο λόκηκεο παξακνλήο
ηνπ έμσ από απηέο.
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1.

Γηα ηε ρνξήγεζε ή κε ηεο αλαβνιήο, θαζώο θαη γηα ηε δηάξθεηά ηεο απνθαζίδεη ν

Τπνπξγόο Δζληθήο Άκπλαο.
2.

Η ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ κπνξεί λα γίλεη απηνπξνζώπσο ή κέζσ πιεξεμνπζίνπ ή

ηαρπδξνκηθώο κε ζπζηεκέλε απνζηνιή πξνο ηελ αξκόδηα ηξαηνινγηθή Τπεξεζία. ε πεξίπησζε
ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ηζρύεη ε εκεξνκελία θαηάζεζεο ζην ηαρπδξνκείν.
3.

Η σποβολή ηοσ ανηιγράθοσ ηοσ διδακηορικού διπλώμαηος είναι σποτρεωηική. Καη΄

εμαίξεζε είλαη δπλαηό λα γίλεη δεθηή, βεβαίσζε από ηε Γξακκαηεία ή αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ζαθώο όηη ν αλαθεξόκελνο είλαη θάηνρνο ηνπ
δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο θαη εθθξεκεί κόλν ην ηππηθό ζηνηρείν ηεο απνλνκήο ηνπ δηπιώκαηνο.
4.

Σν ππ΄ αξηζκ.3 δηθαηνινγεηηθό ζα πξέπεη λα εθδνζεί κέρξη δύν κήλεο πξηλ από ηελ

ππνβνιή ηεο αίηεζεο. ε πεξίπησζε πνπ πξνέξρεηαη από εξεπλεηηθό ίδξπκα, ζα πξέπεη λα έρεη
εθδνζεί από ην ηκήκα αλζξώπηλσλ πόξσλ ή από ηελ γξακκαηεία ηνπ ελ ιόγσ ηδξύκαηνο θαη ζε θακία
πεξίπησζε από θαζεγεηή, αλεμάξηεηα από ηελ ηδηόηεηα, πνπ απηόο θαηέρεη. Δίλαη δπλαηή ε ππνβνιή
αληηγξάθνπ ηνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηό πεξηιακβάλεη όια ηα
πξνβιεπόκελα ζηνηρεία θαη έρεη εθδνζεί εληόο ηεο αλσηέξσ αλαθεξόκελεο πξνζεζκίαο.
5.

Σα ππ΄ αξηζκ. 2 θαη 3 δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ δηαηππσζεί ζε μέλε δηεζλώο γλσζηή

γιώζζα θα πρέπει σποτρεωηικά να είναι επικσρωμένα για ηην γνηζιόηηηα ηοσ περιετομένοσ
ηοσς και ζσνοδεύονηαι από επίζημη μεηάθραζη. ε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξόκελνο αδπλαηεί
λα πξνβεί ζηηο αλσηέξσ ελέξγεηεο, λα επηζπλάπηεηαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ ζηελ νπνία λα δειώλεη ην
ζρεηηθό γεγνλόο θαη επηπξόζζεηα όηη γλσξίδεη όηη ηα ζπγθεθξηκέλα δηθαηνινγεηηθά δελ ζα ιεθζνύλ
ππόςε θαηά ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο ηνπ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή.
6.

Λνηπά δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία ζπλππνβάιινληαη, επηθπξώλνληαη θαη κεηαθξάδνληαη θαηά

ηελ θξίζε ηνπ αηηνύληνο.
7.

ε πεξίπησζε πνπ αξρηθά ρνξεγεζεί αλαβνιή θαηάηαμεο, πνπ δηαξθεί ιηγόηεξν από ηελ

31 Γεθ ηνπ έηνπο, θαηά ην νπνίν ζπκπιεξώλεη ην ηξηαθνζηό ηξίην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, ν
ελδηαθεξόκελνο κπνξεί λα επαλέιζεη κε αίηεζή ηνπ γηα αλαβνιή θαηάηαμεο, ππνβάιινληαο
επηθαηξνπνηεκέλα ηα ππ΄αξηζκ. 2, 4 θαη 5 δηθαηνινγεηηθά.
8.

ε πεξίπησζε απόξξηςεο ηεο αηηήζεσο, ν ελδηαθεξόκελνο ππνρξενύηαη γηα θαηάηαμε

ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο κε ηελ πξώηε εθπαηδεπηηθή ζεηξά κεηά ηελ παξέιεπζε κελόο από ηελ έθδνζε
ηεο ζρεηηθήο ππνπξγηθήο απόθαζεο.
9.

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ή γηα ηελ επίιπζε ηπρόλ απνξηώλ, νη ελδηαθεξόκελνη

κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηελ αξκόδηα ηξαηνινγηθή Τπεξεζία απηνπξνζώπσο ή ηειεθσληθά θαηά
ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ή λα επηζθέπηνληαη ηην επίζημη ιζηοζελίδα ηοσ Νομικού ώμαηος
(www.stratologia.gr).
10.

Γηα ζέκαηα αξκνδηόηεηαο ησλ ηξαηνινγηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ννκνύ Αηηηθήο, ιεηηνπξγεί

θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ε Τπεξεζία Σειεθσληθήο Τπνζηήξημεο ηξαηνινγηθώλ
Τπεξεζηώλ Αηηηθήο (ΤΣΤΤΑ) ζηα ηειέθσλα: 2131501636 , 2131501637 και 2131501638.
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