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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΝΣΤΠΟ
ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΛΟΓΩ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Δ ΚΔΝΣΡΑ ΘΔΡΑΠΔΙΑ
ΔΞΑΡΣΗΜΔΝΩΝ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΣΙΚΔ ΟΤΙΔ
ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΗ ΡΤΘΜΙΗ
1.

Άξζξα 17 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
1.

Ο

ελδηαθεξόκελνο

λα

αθνινπζεί

ζεξαπεπηηθή

αγωγή

ζε

Κέληξα

Θεξαπείαο

Δμαξηεκέλωλ αηόκωλ (ΚΔΘΔΑ) ηνπ εζωηεξηθνύ ή αληίζηνηρα ηδξύκαηα ηνπ εμωηεξηθνύ.
2.

Ο ελδηαθεξόκελνο λα κελ έρεη ιάβεη αλαβνιή θαηάηαμεο γηα ηνλ ίδην ιόγν ζην

παξειζόλ.
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
1.

Αίηεζε.

2.
Πηζηνπνίεζε ή βεβαίωζε ηνπ Κέληξνπ Θεξαπείαο Δμαξηεκέλωλ Αηόκωλ, ζην νπνίν έρεη
εληαρζεί γηα ζεξαπεπηηθή αγωγή από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ ε πιήξεο ηαπηόηεηα ηνπ θέληξνπ
ζεξαπείαο, ηα πιήξε ιεμηαξρηθά ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξόκελνπ θαη ε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο
ζεξαπεπηηθήο αγωγήο.
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ
Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη:
α.
Γηα ηνπο ζηξαηεύζηκνπο: Από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ζεξαπεπηηθήο αγωγήο
κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ππνρξενύηαη γηα θαηάηαμε εμαηηίαο ιήμεο ηεο δηθαηνύκελεο αλαβνιήο.
Δθόζνλ ππνβιεζνύλ κεηαγελέζηεξα ε αλαβνιή ρνξεγείηαη κόλν εάλ νη πξνϋπνζέζεηο ππήξραλ θαηά
ηελ εκεξνκελία θαηάηαμεο.
β.
Γηα ηνπο αλππόηαθηνπο: Από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ζεξαπεπηηθήο αγωγήο
κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ππνρξενύληαη γηα θαηάηαμε εμαηηίαο ιήμεο ηεο δηθαηνύκελεο αλαβνιήο.
ΓΔΝΙΚΑ
1.

Η πνηληθή δίωμε γηα ηνπο αλππόηαθηνπο αλαζηέιιεηαη από ηελ εκεξνκελία έληαμήο ηνπο

ζε Κέληξν Θεξαπείαο, θαη από ηελ παξαπάλω εκεξνκελία δηαθόπηεηαη ε αλππνηαμία ηνπο.
2.

Όζνη έρνπλ θάλεη ρξήζε ηεο παξαπάλω αλαβνιήο κε ηε ιήμε ή ηε δηαθνπή ηεο

παξαπέκπνληαη ππνρξεωηηθά από ηε ηξαηνινγηθή Τπεξεζία ζηελ πιεζηέζηεξε ζηνλ ηόπν
δηακνλήο ηνπο επηηξνπή απαιιαγώλ.
3.

Όζνη νπιίηεο θαη πξόηαθηνη νπιίηεο έρνπλ νινθιεξώζεη επηηπρώο ζεξαπεπηηθή αγωγή

ζε θέληξα ζεξαπείαο εμαξηεκέλωλ αηόκωλ (ΚΔΘΔΑ) ηνπ εζωηεξηθνύ ή αληίζηνηρα ηδξύκαηα ηνπ
εμωηεξηθνύ, γηα ηα νπνία ρνξεγείηαη ε αλωηέξω αλαβνιή θαη θαηαηαρζνύλ εληόο πέληε (5) εηώλ από
ηελ εκεξνκελία επηηπρνύο νινθιήξωζεο ηεο αγωγήο, απνιύνληαη νξηζηηθά από ηηο ηάμεηο ηωλ
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Δλόπιωλ Γπλάκεωλ, λωξίηεξα από ηελ εκεξνκελία ζπκπιήξωζεο ηωλ ζηξαηηωηηθώλ ηνπο
ππνρξεώζεωλ, όπωο θαζνξίδνληαη από ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο, όπωο
παξαθάηω:
α.

Καηά ηξεηο (3) κήλεο, όζνη είλαη ππόρξενη πιήξνπο ζηξαηεύζηκεο ζηξαηηωηηθήο

ππνρξέωζεο.
β.

Καηά δύν (2) κήλεο θαη δεθαπέληε (15) εκέξεο, όζνη είλαη ππόρξενη κεηωκέλεο

ζηξαηεύζηκεο ζηξαηηωηηθήο ππνρξέωζεο ελλέα (9) κελώλ.
γ.

Καηά έλα (1) κήλα, όζνη είλαη ππόρξενη κεηωκέλεο ζηξαηεύζηκεο ζηξαηηωηηθήο

ππνρξέωζεο έμη (6) κελώλ.
4.

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.
5.

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

κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηελ αξκόδηα ηξαηνινγηθή Τπεξεζία απηνπξνζώπωο ή ηειεθωληθά
θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ή λα επηζθέπηνληαη ηην επίζημη ιζηοζελίδα ηου Νομικού ώμαηος
(www.stratologia.gr).
6.

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.
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