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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΝΣΤΠΟ
ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΤΠΗΡΔΣΟΤΝΣΩΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΔ ΔΝΟΠΛΔ ΓΤΝΑΜΔΙ ΞΔΝΟΤ
ΚΡΑΣΟΤ
ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΗ ΡΤΘΜΙΗ
1.

Άξζξα 26 θαη 51 παξ. 3ζη λ.3421/05 «ηξαηνινγία ηωλ Διιήλωλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»

(ΦΔΚ 302 Α), όπωο ηζρύεη.
2.

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

απνθ.

ΤΦΔΘΑ

«Ρύζκηζε

νξηζκέλωλ

ζηξαηνινγηθώλ ζεκάηωλ» (ΦΔΚ 34Β), όπωο ηζρύεη.
ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ
Ο ελδηαθεξόκελνο (ζηξαηεύζηκνο ή αλππόηαθηνο) λα έρεη εθηόο ηεο Διιεληθήο θαη ηελ
ππεθνόηεηα άιινπ θξάηνπο θαη λα ππεξεηεί ελόπιωο ζηηο ηαθηηθέο έλνπιεο δπλάκεηο ηνπ θξάηνπο
απηνύ.
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
1.

Αίηεζε.

2.

Βεβαίωζε ηεο αξκόδηαο Διιεληθήο Πξνμεληθήο Αξρήο ή άιιεο δεκόζηαο Αξρήο από ηελ

νπνία λα πξνθύπηεη ε ππεθνόηεηα ηνπ μέλνπ θξάηνπο. Ωο δεκόζηα αξρή ινγίδεηαη θάζε ειιεληθή ή
μέλε αξρή πνπ κπνξεί λα βεβαηώζεη όηη ν αηηώλ έρεη ηελ ππεθνόηεηα μέλνπ θξάηνπο.
3

Δπίζεκα έγγξαθα ηωλ αξκνδίωλ θνξέωλ ηνπ νηθείνπ θξάηνπο, από ηα νπνία λα

πξνθύπηνπλ ε εκεξνκελία από ηελ νπνία ππεξεηνύλ ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ηνπ νηθείνπ θξάηνπο, ε
ηδηόηεηα θαη ε δηάξθεηα ηεο ππνρξέωζήο ηνπο.
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ
Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη κεηά ηελ εκεξνκελία πνπ ππνρξενύληαη λα θαηαηαγνύλ ζηηο
Διιεληθέο Έλνπιεο Γπλάκεηο θαη ην αξγόηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ππνρξενύληαη γηα θαηάηαμε
ωο εθ ηεο ιήμεωο ηεο δηθαηνύκελεο αλαβνιήο (31ε Γεθ ηνπ επνκέλνπ έηνπο από ηελ πξνβιεπόκελε
εκεξνκελία απόιπζήο ηνπ από ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ηνπ άιινπ θξάηνπο).
ΓΔΝΙΚΑ
1.

Η πνηληθή δίωμε γηα ηνπο αλππόηαθηνπο αλαζηέιιεηαη από ηελ εκεξνκελία θαηάηαμήο

ηνπο ζε ηαθηηθέο Έλνπιεο Γπλάκεηο μέλνπ θξάηνπο θαη από ηελ παξαπάλω εκεξνκελία δηαθόπηεηαη ε
αλππνηαμία ηνπο.
2.

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

ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αξκόδηα ηξαηνινγηθή Τπεξεζία ή κέζω ΚΔΠ. ε πεξίπηωζε
ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην ΚΔΠ, ηζρύεη ε εκεξνκελία θαηάζεζεο ζην ηαρπδξνκείν ή
ζην ΚΔΠ. Σα 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.
3.

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

κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηελ αξκόδηα ηξαηνινγηθή Τπεξεζία απηνπξνζώπωο ή ηειεθωληθά θαηά
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ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ή λα επηζθέπηνληαη ηην επίζημη ιζηοζελίδα ηου Νομικού ώμαηος
(www.stratologia.gr).
4.

Γηα ζέκαηα αξκνδηόηεηαο ηωλ ηξαηνινγηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ννκνύ Αηηηθήο, ιεηηνπξγεί

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

ειίδα 2 από 2

