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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΝΣΤΠΟ
ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΣΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΟΤ Ο.Η.Δ ΚΑΙ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΗΝΩΜΔΝΩΝ ΔΘΝΩΝ
ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΗ ΡΤΘΜΙΗ
1.

Άξζξν κόλν Ν.Γ.412/1947 «Κύξωζε Σπκβάζεωο πεξί ηωλ πξνλνκίωλ θαη αζπιηώλ ηωλ

Ηλωκέλωλ Δζλώλ ηεο 13εο Φεβ 1946».
2.

Άξζξν πξώην λ.471/1976 «Κύξωζε ηεο Σύκβαζεο πεξί ηωλ πξνλνκίωλ θαη αζπιηώλ

ηωλ Δηδηθεπκέλωλ Οξγαληζκώλ ηεο 21εο Ννε 1947».
3

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

Α), όπωο ηζρύεη.
4.

Άξζξν 22 θαη 23 π.δ 292/2003 «Κωδηθνπνίεζε δηαηάμεωλ λόκωλ ζηξαηνινγηθήο

θύζεο» (ΦΔΚ 248 Α).
ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ
1.

Ο ελδηαθεξόκελνο λα βξίζθεηαη λόκηκα έμω από ηηο ηάμεηο ηωλ Δλόπιωλ Γπλάκεωλ.

2.

Να έρεη ηελ εκεξνκελία πνπ ππνρξενύηαη γηα θαηάηαμε, ηελ ηδηόηεηα ηνπ Γεληθνύ

Γξακκαηέα, ηνπ Βνεζνύ Γεληθνύ Γξακκαηέα ή ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Οξγαληζκνύ Ηλωκέλωλ
Δζλώλ.(Ο.Η.Δ). (Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Ο.Η.Δ νξίδεη ηηο θαηεγνξίεο ηωλ ππαιιήιωλ ζηνπο
νπνίνπο ρνξεγείηαη αλαβνιή), ή
3.

Να είλαη αλώηεξνο ππάιιεινο ηωλ Δηδηθεπκέλωλ Οξγαληζκώλ, ηνπ νπνίνπ ην όλνκα, ωο

εθ ηεο θύζεωο ηωλ θαζεθόληωλ ηνπ, ζπκπεξηιήθζεθε ζε θαηάινγν πνπ ζπληάρζεθε από ηνλ
Πξνϊζηάκελν ηνπ Δηδηθεπκέλνπ Οξγαληζκνύ θαη εγθξίζεθε από ην ελδηαθεξόκελν Κξάηνο, ηνπ νπνίνπ
ηελ ππεθνόηεηα θαηέρεη ν αλώηεξνο ππάιιεινο. Δπίζεο λα είλαη ν εθηειεζηηθόο Πξνϊζηάκελνο θάζε
Δηδηθεπκέλνπ Οξγαληζκνύ, θαζώο θαη θάζε αλώηεξνο ππάιιεινο

πνπ ηνλ αλαπιεξώλεη ζε

πεξίπηωζε πνπ θωιύεηαη.
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
1.

Αίηεζε.

2.

Πηζηνπνίεζε ή βεβαίωζε:
α

Τεο αξκόδηαο Διιεληθήο Πξνμεληθήο Αξρήο (εθόζνλ ππεξεηεί ζην εμωηεξηθό)

β.
Τεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Δμωηεξηθώλ (εθόζνλ ππεξεηεί ζην
εζωηεξηθό θαη ε νπνία εθδίδεηαη βάζεη επίζεκωλ εγγξάθωλ ηνπ νηθείνπ Γηεζλνύο Οξγαληζκνύ πνπ
θαηαζέηεη ν ελδηαθεξόκελνο).
ΠΡΟΘΔΜΙΔ
Υπνβάιινληαη από ηελ έθδνζε ηεο δηαηαγήο πξνζθιήζεωο κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηάηαμεο
ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο. Δάλ ππνβιεζνύλ αξγόηεξα ε αλαβνιή ρνξεγείηαη εθόζνλ νη πξνϋπνζέζεηο
ππήξραλ θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάηαμεο.
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ΓΔΝΙΚΑ
1.

Με ηνλ όξν «Δηδηθεπκέλνη Οξγαληζκνί» λννύληαη:
α.

Η Γηεζλήο Οξγάλωζε Δξγαζίαο

β.

Η Οξγάλωζε Τξνθίκωλ θαη Γεωξγίαο ηωλ Ηλωκέλωλ Δζλώλ

γ.

Η Δθπαηδεπηηθή, Δπηζηεκνληθή θαη Δπηκνξθωηηθή Οξγάλωζε ηωλ Ηλωκέλωλ

Δζλώλ
δ

Η Γηεζλήο Οξγάλωζε Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο

ε.

Τν Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό Τακείν

ζη

Η Γηεζλήο Τξάπεδα Αλαζπγθξνηήζεωο θαη Αλάπηπμεο

δ.

Η Παγθόζκηα Ταρπδξνκηθή Έλωζε

ε.

Η Παγθόζκηα Οξγάλωζε Υγείαο

ζ.

Η Γηεζλήο Έλωζε Τειεπηθνηλωληώλ

η.

Οπνηνζδήπνηε άιινο Οξγαληζκόο πνπ έρεη ζρέζε κε ηα Ηλωκέλα Έζλε θαηά ηηο

δηαηάμεηο ηωλ άξζξωλ 57 θαη 63 ηνπ Καηαζηαηηθνύ Φάξηε.
2.

Με ηνλ όξν «Δθηειεζηηθόο Πξνϊζηάκελνο» λνείηαη ν θύξηνο εθηειεζηηθόο αμηωκαηνύρνο

ηωλ Δηδηθεπκέλωλ Οξγαληζκώλ, ραξαθηεξηδόκελνο είηε ωο «Γεληθόο Γηεπζπληήο» είηε δηαθνξεηηθά.
3.

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

ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αξκόδηα Σηξαηνινγηθή Υπεξεζία ή κέζω ΚΔΠ. Σε πεξίπηωζε
ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην ΚΔΠ, ηζρύεη ε εκεξνκελία θαηάζεζεο ζην ηαρπδξνκείν ή
ζην ΚΔΠ. Τα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ δηαηππωζεί ζε μέλε δηεζλώο γλωζηή γιώζζα γίλνληαη δεθηά
κόλν αλ είλαη επηθπξωκέλα γηα ηε γλεζηόηεηά ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη ζπλνδεύνληαη από επίζεκε
κεηάθξαζε.
4.

Η αλαβνιή είλαη απεξηόξηζηεο δηάξθεηαο θαη δηαθόπηεηαη είηε κε αίηεζε ηνπ

ελδηαθεξνκέλνπ είηε κε ηελ απώιεηα γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ηεο ηδηόηεηαο ηνπ δνθίκνπ ή ηνπ κνλίκνπ
ππαιιήινπ Γηεζλνύο Οξγαληζκνύ.
5.

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 ηου Νομικού ώμαηος
(www.stratologia.gr).
6.

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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