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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΝΣΤΠΟ
ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΣΩΝ ΚΑΣΔΥΟΝΣΩΝ ΔΚΣΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗ
ΓΔΡΜΑΝΙΚΗ ΤΠΗΚΟΟΣΗΣΑ
ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΗ ΡΤΘΜΙΗ
1.

Άξζξν 24 Ν.Δ.4187/1961 «Κύξωζε ηεο κεηαμύ Ειιάδνο θαη Οκνζπνλδηαθήο

Δεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο ζπλζήθεο εγθαηάζηαζεο λαπηηιίαο ηεο 18εο Μαξ. 1960, άξζξν 4 θαη
Πξωηόθνιιν επί ηνπ άξζξνπ 4».
2

Άξζξν 88 παξ. 1ε λ.3421/05 «Σηξαηνινγία ηωλ Ειιήλωλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΕΚ 302

Α), όπωο ηζρύεη.
3.

Άξζξν 24 π.δ. 292/03 «Κωδηθνπνίεζε δηαηάμεωλ ζηξαηνινγηθήο θύζεο» (ΦΕΚ 248 Α΄).

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ
1.

Ο ελδηαθεξόκελνο λα έρεη πέξαλ ηεο Ειιεληθήο θαη ηε Γεξκαληθή ππεθνόηεηα.

2.

Να έρεη ηε κόληκε δηακνλή θαη ηε βηνπνξηζηηθή ηνπ εγθαηάζηαζε ζηε Γεξκαλία.

3.

Ωο ζηξαηηωηηθή ππεξεζία ινγίδεηαη ε εθηειεζζείζα ελόπιωο ή αόπιωο ζηξαηηωηηθή

ππνρξέωζε θαη ε εθπιήξωζε ελαιιαθηηθήο ππεξεζίαο. Αληίζεηα δελ ινγίδεηαη ωο ζηξαηηωηηθή
ππεξεζία ε νπνηαδήπνηε απαιιαγή από ηη ζηράηεσζη ζηηο Γεξκαληθέο Έλνπιεο δπλάκεηο.
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
1.

Οη ελδηαθεξόκελνη ππνβάιινπλ αίηεζε κε πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο Πξνμεληθήο Αξρήο

από ην νπνίν λα πξνθύπηεη:
α.

Η

εκεξνκελία

απόθηεζεο

ηεο

Γεξκαληθήο

ππεθνόηεηαο

θαζώο

θαη

αλ

εμαθνινπζνύλ λα ηε δηαηεξνύλ. Σε πεξίπηωζε απώιεηαο λα πξνθύπηεη ε ζρεηηθή εκεξνκελία.
β.
2.

Ο ηόπνο ηεο κόληκεο δηακνλήο θαη βηνπνξηζηηθήο ηνπο εγθαηάζηαζεο.

Εηδηθά γηα όζνπο έτοσν σπηρεηήζει ζηηο Γεξκαληθέο Έλνπιεο Δπλάκεηο, απαηηνύληαη

επηπιένλ θαη πηζηνπνηήζεηο ή βεβαηώζεηο ηωλ αξκόδηωλ Γεξκαληθώλ Αξρώλ από ηηο νπνίεο λα
πξνθύπηνπλ νη εκεξνκελίεο θαηάηαμεο θαη απόιπζεο θαζώο θαη ε ηδηόηεηα κε ηελ νπνία παξαζρέζεθε
ε ππεξεζία. Γηα ηνπο εθπιεξώζαληεο ελαιιαθηηθή ππεξεζία, ππνβάιινπλ πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο
Αξρήο ζην νπνίν ζα πξέπεη επηπιένλ λα αλαγξάθεηαη θαη ν ρξόλνο ηνλ νπνίν εθπιήξωζε ν
αληηξξεζίαο ζπλείδεζεο.
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ
Τα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη νπνηεδήπνηε κεηά ηελ θαηάηαμε ηεο θιάζεο ηνπο.
ΓΔΝΙΚΑ
1.

Η ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ κπνξεί λα γίλεη απηνπξνζώπωο ή κέζω πιεξεμνπζίνπ ή κε

ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αξκόδηα Σηξαηνινγηθή Υπεξεζία ή κέζω ΚΕΠ. Σε πεξίπηωζε
ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην ΚΕΠ, ηζρύεη ε εκεξνκελία θαηάζεζεο ζην ηαρπδξνκείν ή
ζην ΚΕΠ. Τα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ δηαηππωζεί ζηε Γεξκαληθή γιώζζα γίλνληαη δεθηά κόλν αλ
είλαη επηθπξωκέλα γηα ηε γλεζηόηεηά πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζε.
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2.

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

κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηελ αξκόδηα Σηξαηνινγηθή Υπεξεζία απηνπξνζώπωο ή ηειεθωληθά θαηά
ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ή λα επηζθέπηνληαη ηην επίζημη ιζηοζελίδα ηοσ Νομικού ώμαηος
(www.stratologia.gr).
3.

Γηα ζέκαηα αξκνδηόηεηαο ηωλ Σηξαηνινγηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Ννκνύ Αηηηθήο, ιεηηνπξγεί

θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ε Υπεξεζία Τειεθωληθήο Υπνζηήξημεο Σηξαηνινγηθώλ
Υπεξεζηώλ Αηηηθήο (ΥΤΥΣΥΑ) ζηα ηειέθωλα: 2131501636, 2131501637 και 2131501638.
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