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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΝΣΤΠΟ
ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΠΟΛΙΣΟΓΡΑΦΗΘΔΝΣΩΝ
ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΗ ΡΤΘΜΙΗ
1.

Άξζξν 27 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
Οη ελδηαθεξόκελνη λα έρνπλ απνθηήζεη ηελ Διιεληθή ηζαγέλεηα κε νπνηαδήπνηε δηάηαμε ηνπ
Κώδηθα Διιεληθήο Ιζαγέλεηαο ή βάζεη άιιεο δηάηαμεο, γηα ηελ νπνία απαηηείηαη ε βνύιεζε ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ.
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
1.

Αίηεζε.

2.
Απόθαζε εγγξαθήο ζηα Μεηξώα Αξξέλωλ από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε λνκηθή βάζε
απόθηεζεο ηεο Διιεληθήο Ιζαγέλεηαο.
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ
Μέρξη ηελ εκεξνκελία θαηάηαμεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη από ηελ εκεξνκελία απόθηεζεο ηεο
Διιεληθήο ηζαγέλεηαο. Αλ ππνβιεζνύλ αξγόηεξα ε αλαβνιή ρνξεγείηαη θαη δηαξθεί έλα έηνο από ηελ
εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπο ζε κεηξώα αξξέλωλ έηνπο. Σα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ρνξήγεζε ηεο
αλαβνιήο ππνβάιινληαη νπνηεδήπνηε κεηά ηελ εκεξνκελία απόθηεζεο ηεο Διιεληθήο Ιζαγέλεηαο.
ΓΔΝΙΚΑ
1

Όζνη απέθηεζαλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα κε πνιηηνγξάθεζε κεηά ηε ζπκπιήξωζε ηνπ

ηξηαθνζηνύ πέκπηνπ (35νπ) έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο ππεξεηνύλ εμάκελε κεηωκέλε ζεηεία. Γύλαηαη δε,
λα εμαγνξάζνπλ ην ππόινηπν ηωλ ζηξαηηωηηθώλ ηνπο ππνρξεώζεωλ, εθόζνλ θαηαηαγνύλ ζηηο
Έλνπιεο Γπλάκεηο θαη ζπκπιεξώζνπλ είθνζη (20) εκέξεο πξαγκαηηθήο ζηξαηεύζηκεο ζηξαηηωηηθήο
ππνρξέωζεο.
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.
3.

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).
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.
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