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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1.

Άρθρο 21 ν.3421/05 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302 Α),

όπως ισχύει.
2.

Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4-1-2006/4-1-2006

αποφ.

ΥΦΕΘΑ

«Ρύθμιση

ορισμένων

στρατολογικών θεμάτων» (ΦΕΚ 34Β), όπως ισχύει.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1.

Ο ενδιαφερόμενος να βρίσκεται νόμιμα εκτός Ενόπλων Δυνάμεων.

2.

Να είναι απόφοιτος λυκείου.

3.

Να είναι κάτοχος ναυτικού φυλλαδίου.

4.

Η εναπομένουσα θαλάσσια υπηρεσία που απαιτείται για τη λήψη διπλώματος εμπορικού

ναυτικού να μην υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου τους έτους κατά το οποίο συμπληρώνει στρατολογικά
το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του. (Για τον υπολογισμό της ηλικίας στρατολογικά, ως
ημερομηνία γέννησης του ενδιαφερομένου λογίζεται η 1η Ιανουαρίου του έτους εγγραφής του στα
μητρώα αρρένων).
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.

Αίτηση.

2.

Αποδεικτικό ή αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου.

3.

Αντίγραφο του ναυτικού φυλλαδίου.

4.

Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής, από την οποία να προκύπτουν τα ληξιαρχικά στοιχεία και ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για
απόκτηση διπλώματος του εμπορικού ναυτικού, ο χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας που απαιτείται για
την απόκτησή του καθώς και ο χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας που τυχόν έχει συμπληρωθεί.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους που οι ενδιαφερόμενος
άρχισε να διανύει το δέκατο ένατο (19 ο) έτος της ηλικίας του και μέχρι την ημερομηνία που
υποχρεούνται για κατάταξη. Εφόσον υποβληθούν μεταγενέστερα η αναβολή χορηγείται μόνο εάν οι
προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ημερομηνία κατάταξης.
ΓΕΝΙΚΑ
1.

Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή με

συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση
ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο στο
ΚΕΠ. Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή ξένου κράτους γίνονται δεκτά μόνο αν
είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητα του περιεχομένου τους και συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση, ενώ αντίγραφα των ως άνω εγγράφων γίνονται δεκτά σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 11 του ν.2690/1999 (Α΄ 45).
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2.
Σε περίπτωση υποβολής πιστοποιήσεων ή βεβαιώσεων από μη δημόσια εκπαιδευτικά
ιδρύματα, σχολές ή λύκεια του εσωτερικού, αυτές πρέπει να είναι θεωρημένες ή επικυρωμένες από
την αρμόδια κρατική αρχή.
3.
Για περισσότερες πληροφορίες ή για την επίλυση τυχόν αποριών, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά κατά
τις εργάσιμες ημέρες ή να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος
(www.stratologia.gr).
4.
Για θέματα αρμοδιότητας των Στρατολογικών Υπηρεσιών του Νομού Αττικής, λειτουργεί
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες η Υπηρεσία Τηλεφωνικής Υποστήριξης Στρατολογικών
Υπηρεσιών Αττικής (ΥΤΥΣΥΑ) στα τηλέφωνα: 2131501636, 2131501637 και 2131501638.
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