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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΞΕΝΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1.

Άρθρα 26 και 51 παρ. 3στ 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
Ο ενδιαφερόμενος (στρατεύσιμος ή ανυπότακτος) να έχει εκτός της Ελληνικής και την
υπηκοότητα άλλου κράτους και να υπηρετεί ενόπλως στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις του κράτους
αυτού.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.

Αίτηση.

2.

Βεβαίωση της αρμόδιας Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή άλλης δημόσιας Αρχής από την

οποία να προκύπτει η υπηκοότητα του ξένου κράτους. Ως δημόσια αρχή λογίζεται κάθε ελληνική ή
ξένη αρχή που μπορεί να βεβαιώσει ότι ο αιτών έχει την υπηκοότητα ξένου κράτους.
3

Επίσημα έγγραφα των αρμοδίων φορέων του οικείου κράτους, από τα οποία να

προκύπτουν η ημερομηνία από την οποία υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις του οικείου κράτους, η
ιδιότητα και η διάρκεια της υποχρέωσής τους.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μετά την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν στις
Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη
ως εκ της λήξεως της δικαιούμενης αναβολής (31η Δεκ του επομένου έτους από την προβλεπόμενη
ημερομηνία απόλυσής του από τις Ένοπλες Δυνάμεις του άλλου κράτους).
ΓΕΝΙΚΑ
1.

Η ποινική δίωξη για τους ανυπότακτους αναστέλλεται από την ημερομηνία κατάταξής

τους σε τακτικές Ένοπλες Δυνάμεις ξένου κράτους και από την παραπάνω ημερομηνία διακόπτεται η
ανυποταξία τους.
2.

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 ή
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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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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