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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΝΣΤΠΟ
ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΣΩΝ ΔΡΔΤΝΗΣΩΝ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ
ΠΤΡΗΝΙΚΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ (CERN)
ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΗ ΡΤΘΜΙΗ
1.

Άξζξν 19Α λ.3421/05 «Σηξαηνινγία ηωλ Διιήλωλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 302, η. Α΄),

όπωο ηζρύεη.
2.

Φ.429.1/20/370058/Σ.1400/26-08-2014/Απνθ.

ΑΝΥΔΘΑ

«Αλαβνιή

θαηάηαμεο

ηωλ

εξεπλεηώλ ηνπ Δπξωπαϊθνύ Οξγαληζκνύ Ππξεληθώλ Δξεπλώλ (CERN)» (ΦΔΚ 2350/01-09-2014, η
Β΄).
ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ
Οη ελδηαθεξόκελνη ζηξαηεύζηκνη πξέπεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ππνρξενύληαη γηα θαηάηαμε
λα εξγάδνληαη ωο εξεπλεηέο ζηνλ Δπξωπαϊθό Οξγαληζκό Ππξεληθώλ Δξεπλώλ (CERN).
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
1.

Η αλαβνιή ρνξεγείηαη γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα δηαξθεί ε έξεπλα ηωλ ελδηαθεξόκελωλ

ζηνλ Δπξωπαϊθό Οξγαληζκό Ππξεληθώλ Δξεπλώλ (CERN).
2.

Σε πεξίπηωζε αλαλέωζεο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο, ε αλαβνιή θαηάηαμεο ηωλ εξεπλεηώλ

δύλαηαη λα παξαηαζεί, θαηόπηλ αηηήζεώο ηνπο θαη εθ λένπ ππνβνιήο ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ, εθόζνλ
εμαθνινπζνύλ λα πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ λόκνπ.
3.

Οη ζηξαηεύζηκνη ζηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθε ε αλαβνιή θαηάηαμεο, ππνρξενύληαη λα

ππνβάινπλ ζηελ αξκόδηα Σηξαηνινγηθή Υπεξεζία ενηόρ ηος μηνόρ Γεκεμβπίος κάθε έηοςρ, κε
έλαξμε ην Γεθέκβξην ηνπ επόκελνπ έηνπο από ηε ρνξήγεζε ηεο αλαβνιήο, πιζηοποίηζη ή
βεβαίωζη ηνπ αξκόδηνπ Τκήκαηνο ηνπ Δπξωπαϊθνύ Οξγαληζκνύ Ππξεληθώλ Δξεπλώλ (CERN), από
ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη ζπλερίδνπλ λα εξγάδνληαη ζηνλ Οξγαληζκό κε ηελ ίδηα ηδηόηεηα θαη ρωξίο
δηαθνπή. Σε αληίζεηε πεξίπηωζε, ππέρνπλ πξόζζεηε ζηξαηηωηηθή ππνρξέωζε ελόο (1) κήλα.
4.

Η αλαβνιή δηαθόπηεηαη κε ηελ θαηά νπνηνλδήπνηε ηξόπν απώλεια ηηρ ιδιόηηηαρ ηος

επεςνηηή ή κε αίηεζε ηωλ ελδηαθεξνκέλωλ.
5.

Οη ελδηαθεξόκελνη, ωρ εκ ηηρ διακοπήρ ή ηηρ λήξηρ ηηρ αναβολήρ ηοςρ, ππνρξενύληαη

λα θαηαζέζνπλ ζηελ αξκόδηα Σηξαηνινγηθή Υπεξεζία μέσπι ηην ημεπομηνία καηάηαξήρ ηοςρ ζηηο
Έλνπιεο Γπλάκεηο, πιζηοποίηζη ή βεβαίωζη ηνπ αξκνδίνπ Τκήκαηνο ηνπ Δπξωπαϊθνύ
Οξγαληζκνύ Ππξεληθώλ Δξεπλώλ (CERN), από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε δηαηήξεζε ή ε αθξηβήο
εκεξνκελία απώιεηαο ηεο ηδηόηεηαο ηνπ εξεπλεηή ηνπ Οξγαληζκνύ απηνύ. Σε πεξίπηωζε κε
ππνβνιήο ή εθπξόζεζκεο ππνβνιήο, ππέρνπλ πξόζζεηε ζηξαηηωηηθή ππνρξέωζε ελόο (1) κήλα.
6.

Δάλ από ηελ ππνβαιιόκελε πηζηνπνίεζε ή βεβαίωζε, πξνθύπηεη απώιεηα ηεο ηδηόηεηαο

ηνπ εξεπλεηή ζε πξνγελέζηεξν ρξόλν, νπόηε θαη δηαθνπή ηεο αλαβνιήο, θαη νη ηπρόληεο αλαβνιήο
δελ θαηεηάγεζαλ εκπξόζεζκα ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο, ππέρνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο αλππνηαμίαο.
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ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
1.

Αίηεζε.

2.

Πηζηνπνίεζε ή βεβαίωζε ηνπ αξκόδηνπ Τκήκαηνο ηνπ Δπξωπαϊθνύ Οξγαληζκνύ

Ππξεληθώλ Δξεπλώλ (CERN), από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη εξγάδνληαη ζ’ απηόλ ωο εξεπλεηέο, ε
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εξγαζίαο ηνπο κε ηελ ηδηόηεηα απηή θαη ε αθξηβήο ρξνληθή ηεο δηάξθεηα. Η
πηζηνπνίεζε ή βεβαίωζε γίλεηαη δεθηή κόλν αλ είλαη επηθπξωκέλε γηα ηε γλεζηόηεηα ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο θαη ζπλνδεύεηαη από επίζεκε κεηάθξαζε.
ΠΡΟΘΔΜΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ
Τα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία νη ελδηαθεξόκελνη
ππνρξενύληαη γηα θαηάηαμε ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο, εμαηηίαο ιήμεο ή δηαθνπήο ηεο λόκηκεο
παξακνλήο ηνπο έμω από απηέο. Δθόζνλ ππνβιεζνύλ κεηαγελέζηεξα, ε αλαβνιή ρνξεγείηαη κόλν
εθόζνλ νη ελδηαθεξόκελνη δελ έρνπλ θαηαηαγεί ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο θαη νη πξνϋπνζέζεηο ππήξραλ
θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάηαμεο.
ΓΔΝΙΚΑ
1.

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

ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αξκόδηα Σηξαηνινγηθή Υπεξεζία ή κέζω ΚΔΠ. Σε πεξίπηωζε
ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζε ΚΔΠ, ηζρύεη ε εκεξνκελία θαηάζεζεο ζην ηαρπδξνκείν ή
ζην ΚΔΠ.
2.

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

κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηελ αξκόδηα Σηξαηνινγηθή Υπεξεζία απηνπξνζώπωο ή ηειεθωληθά
θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ή λα επηζθέπηνληαη ηην επίζημη ιζηοζελίδα ηος Νομικού ώμαηορ
(www.stratologia.gr).
3.

Γηα ζέκαηα αξκνδηόηεηαο ηωλ Σηξαηνινγηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Ννκνύ Αηηηθήο, ιεηηνπξγεί

θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ε Υπεξεζία Τειεθωληθήο Υπνζηήξημεο Σηξαηνινγηθώλ
Υπεξεζηώλ Αηηηθήο (ΥΤΥΣΥΑ) ζηα ηειέθωλα: 2131501636, 2131501637 και 2131501638.
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