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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΝΣΤΠΟ
ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΝΟΗΛΔΤΟΜΔΝΩΝ
ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΗ ΡΤΘΜΙΗ
1.

Άξζξν 15 λ.3421/05 «ηξαηνινγία ησλ Διιήλσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 302 Α),

όπσο ηζρύεη.
2.

Φ.429.1/5/150045/.11/4-1-2006 απνθ ΤΦΔΘΑ «Ρύζκηζε νξηζκέλσλ ζηξαηνινγηθώλ

ζεκάησλ (ΦΔΚ 34Β), όπσο ηζρύεη.
ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ
Ο ελδηαθεξόκελνο πξέπεη λα λνζειεύεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνρξέσζεο γηα θαηάηαμε
ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ζε λνζνθνκείν ηνπ Γεκνζίνπ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή
νξγαληζκνύ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή ζε λνζειεπηηθό ηδξπκα ηνπ εμσηεξηθνύ.
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
1.

Αίηεζε.

2.

Γηθαηνινγεηηθά από αξκόδην θνξέα (λνζνθνκείν), από ηα νπνία λα πξνθύπηνπλ:

α.
Η πιήξεο ηαπηόηεηα ηνπ λνζειεπηηθνύ ηδξύκαηνο (νλνκαζία, έδξα, ν λόκνο κε
βάζε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί, ε άδεηα πνπ έρεη ρνξεγεζεί, θαζώο θαη ν θνξέαο ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ή
από ηνλ νπνίν επνπηεύεηαη).
β.

Σα πιήξε ιεμηαξρηθά ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.

γ.
Η εκεξνκελία εηζόδνπ θαη εμόδνπ από ην ίδξπκα θαη ε πάζεζε ή νη παζήζεηο γηα
ηηο νπνίεο λνζειεύζεθε.
Δθόζνλ από ηα πξνζθνκηδόκελα δηθαηνινγεηηθά δελ πξνθύπηνπλ πιήξε ιεμηαξρηθά ζηνηρεία
ηνπ ελδηαθεξόκελνπ, απαηηείηαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη θσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο
αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηόηεηαο ή εθόζνλ ζηεξείηαη ηέηνηαο ηαπηόηεηαο, θσηνηππία ησλ ζειίδσλ ηνπ
δηαβαηεξίνπ.
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ
Σα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ρνξήγεζε ηεο αλαβνιήο ππνβάιινληαη από ηελ εκεξνκελία πνπ
ππνρξενύληαη γηα θαηάηαμε θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ππνρξενύληαη λα θαηαηαγνύλ σο εθ ηεο
εμόδνπ ηνπο από ην λνζειεπηηθό ίδξπκα.
ΓΔΝΙΚΑ
1.
Δθείλνη ζηνπο νπνίνπο γηα πξώηε θνξά ρνξεγείηαη ε αλαβνιή απηή ππνρξενύληαη γηα
θαηάηαμε εληόο πελζεκέξνπ από ηεο εμόδνπ ηνπο από ην λνζειεπηηθό ίδξπκα ηνπ εζσηεξηθνύ ή
εληόο δεθαεκέξνπ από ηεο εμόδνπ ηνπο από ην λνζειεπηηθό ίδξπκα ηνπ εμσηεξηθνύ, εθηόο αλ ε
λνζειεία δηαξθέζεη δεθαπέληε (15) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ από ηελ εκεξνκελία θαηάηαμεο, νπόηε
θαηαηάζζνληαη κε ηελ πξώηε ππόρξεε ΔΟ από ηελ έμνδό ηνπο από ην λνζειεπηηθό ίδξπκα.
2.
Δθόζνλ ν λνζειεπόκελνο έρεη ηύρεη θαηά ην παξειζόλ θαη άιιεο αλαβνιήο θαηάηαμεο
ιόγσ λνζειείαο, ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ αξκόδηα ηξαηνινγηθή Τπεξεζία ακέζσο κεηά
ηε ιήμε ηεο λνζειείαο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί λέα εκεξνκελία θαηάηαμεο.
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3.
Γηα όζνπο λνζειεπόκελνπο δελ είλαη πξνζδηνξηζκέλε ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο
λνζειείαο ηνπο ή πξνβιέπεηαη λα δηαξθέζεη επί καθξό ρξνληθό δηάζηεκα, νη ηξαηνινγηθέο
Τπεξεζίεο ρνξεγνύλ ηελ αλαβνιή θαη ελεκεξώλνπλ ηνπο λνζειεπόκελνπο γηα ηελ ππνρξέσζε ηνπο
λα θαηαζέζνπλ, ακέζσο κόιηο εμέιζνπλ από ην λνζνθνκείν, ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό ώζηε λα
θαηαηαγνύλ εκπξόζεζκα ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο.
4.
ε πεξίπησζε πνπ ε λνζειεία ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο, νη λνζειεπόκελνη
παξαπέκπνληαη απηεπάγγειηα από ηε ηξαηνινγηθή Τπεξεζία ζηελ αξκόδηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή
γηα εμέηαζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπ ηθαλόηεηαο.
5.

Η ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ κπνξεί λα γίλεη απηνπξνζώπσο ή κέζσ πιεξεμνπζίνπ ή κε

ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αξκόδηα ηξαηνινγηθή Τπεξεζία ή κέζσ ΚΔΠ. ε πεξίπησζε
ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην ΚΔΠ, ηζρύεη ε εκεξνκελία θαηάζεζεο ζην ηαρπδξνκείν ή
ζην ΚΔΠ.
6.
Οη αλππόηαθηνη ηπγράλνπλ αλαβνιήο θαηάηαμεο κεηά ηε δηαθνπή ηεο αλππνηαμίαο ηνπο,
ε νπνία δελ κπνξεί λα γίλεη ζην ΚΔΠ.
7.

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

κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηελ αξκόδηα ηξαηνινγηθή Τπεξεζία απηνπξνζώπσο ή ηειεθσληθά
θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ή λα επηζθέπηνληαη ηην επίζημη ιζηοζελίδα ηου Νομικού ώμαηος
(www.stratologia.gr).
8.

Γηα ζέκαηα αξκνδηόηεηαο ησλ ηξαηνινγηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ννκνύ Αηηηθήο, ιεηηνπξγεί

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