ΤΠ 8

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΝΣΤΠΟ
ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΠΟΤΓΑΣΩΝ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΗ ΡΤΘΜΙΗ
1.

Άξζξα 3,18, 30 λ.3421/05 «ηξαηνινγία ηωλ Διιήλωλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 302

Α), όπωο ηζρύεη.
2.

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

ζεκάηωλ» (ΦΔΚ 34Β), όπωο ηζρύεη.
ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ
1.

Οη ελδηαθεξόκελνη ζηξαηεύζηκνη πξέπεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ππνρξενύληαη γηα

θαηάηαμε λα είλαη:
α.

Μαζεηέο ιπθείωλ ή ζρνιείωλ δεύηεξεο επθαηξίαο ή Γπκλαζίωλ Δηδηθήο Αγωγήο θαη

Δθπαίδεπζεο θαη ε ειάρηζηε ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα ζπνπδώλ ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηελ 31ε Γεθ ηνπ
έηνπο πνπ ζπκπιεξώλνπλ ην 21ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.
β.

πνπδαζηέο ΙΔΚ ή ζρνιώλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή εζπεξηλώλ ιπθείωλ ή

καζεηέο «Μεηαιπθεηαθνύ έηνπο-ηάμεο καζεηείαο» ηωλ ΔΠΑΛ ή .Δ.Κ θαη ε ειάρηζηε ελαπνκέλνπζα
δηάξθεηα ζπνπδώλ ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηελ 31ε Γεθ ηνπ έηνπο πνπ ζπκπιεξώλνπλ ην 24ν έηνο ηεο
ειηθίαο ηνπο.
γ.

Γξακκέλνη γηα θνίηεζε ζε αλώηεξε ή αλώηαηε ζρνιή γηα θύξηεο ή κεηαπηπρηαθέο

ζπνπδέο θαη ε ειάρηζηε ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα ζπνπδώλ ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηελ 31ε Γεθ ηνπ έηνπο
πνπ ζπκπιεξώλνπλ ην 28ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.
δ.

Γξακκέλνη

γηα

ηελ

απόθηεζε

δηδαθηνξηθνύ

δηπιώκαηνο

θαη

ε

ειάρηζηε

ε

ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα ζπνπδώλ ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηελ 31 Γεθ ηνπ έηνπο πνπ ζπκπιεξώλνπλ ην
31ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.
ε.

πνπδαζηέο Κέληξωλ Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο πνπ εδξεύνπλ ζηελ Διιάδα θαη

ζπκπξάηηνπλ κε αλαγλωξηζκέλα αλώηεξα ή αλώηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηνπ Δμωηεξηθνύ θαη ε
ειάρηζηε ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα ζπνπδώλ δελ ππεξβαίλεη ηελ 31ε Γεθ ηνπ έηνπο πνπ ζπκπιεξώλνπλ
ην 26ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.
2.

Σν εθπαηδεπηηθό ίδξπκα λα είλαη θξαηηθό ή αλαγλωξηζκέλν από ηελ αξκόδηα θξαηηθή

ππεξεζία, λα έρεη εληαρζεί ζην επίζεκν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, θαη λα ρξεζηκνπνηεί δηεζλώο γλωζηή
γιώζζα.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
1.
Σα παξαπάλω όξηα ειηθίαο απμάλνληαη θαηά δύν ρξόληα γηα όζνπο έρνπλ εηδηθέο
καζεζηαθέο δπζθνιίεο (δπζιεμία, δπζγξαθία, δπζαξηζκεζία, δπζαλαγλωζία, δπζνξζνγξαθία,
ζύλδξνκν ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο, κε ή ρωξίο ππεξθηλεηηθόηεηα).
2.

ηελ ειάρηζηε ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα ζπνπδώλ πξνζκεηξάηαη θαη ε ειάρηζηε ηπρόλ

ππνρξεωηηθή πξαθηηθή άζθεζε ή εθπαίδεπζε.
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3.

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ειηθίαο ζηξαηνινγηθά ωο εκεξνκελία γέλλεζεο ινγίδεηαη ε 1ε Ιαλ

ηνπ έηνπο εγγξαθήο ζηα κεηξώα αξξέλωλ.
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
1.

Αίηεζε.

2.
Πηζηνπνηεηηθό ή βεβαίωζε ηξέρνληνο αθαδεκαϊθνύ ή ζρνιηθνύ έηνπο ηεο νηθείαο ζρνιήοζρνιείνπ από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ:
α.

Σα πιήξε ιεμηαξρηθά ζηνηρεία ηνπ καζεηή – ζπνπδαζηή.

β.

Η εκεξνκελία εγγξαθήο θαζώο θαη ε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα πνπ αλήθεη ε ζρνιή-

γ.

Σν ηκήκα, ν θιάδνο θαη ην έηνο ή ην εμάκελν ζπνπδώλ.

δ.

Η ειάρηζηε δηάξθεηα ζπνπδώλ θαη ηπρόλ ππνρξεωηηθή πξαθηηθή άζθεζε ή

ε.

Δπηπξόζζεηα νη ζπνπδαζηέο ηωλ Κέληξωλ Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο, εθηόο ηωλ

ζρνιείν.

εθπαίδεπζε.

παξαπάλω πηζηνπνηήζεωλ ή βεβαηώζεωλ ηνπ ζπλεξγαδόκελνπ εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο ηνπ
εμωηεξηθνύ, ππνβάιινπλ επηπιένλ βεβαίωζε εγγξαθήο από ην νηθείν Κέληξν Μεηαιπθεηαθήο
Δθπαίδεπζεο, ζεωξεκέλε από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάηωλ.
ζη.

Δπηπιένλ όζνη έρνπλ εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ππνρξενύληαη λα ππνβάινπλ

θαη ζρεηηθή πηζηνπνίεζε, βεβαίωζε ή γλωκάηεπζε, από ηα αξκόδηα Κέληξα Γηαθνξνδηάγλωζεο,
Γηάγλωζεο θαη Τπνζηήξημεο Δηδηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Αλαγθώλ (ΚΔΓΓΤ) ή από ηηο αξκόδηεο Δπηηξνπέο
Γηαγλωζηηθήο Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιόγεζεο θαη Τπνζηήξημεο (ΔΓΔΑΤ) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάηωλ ή από Τπεξεζίεο Ψπρηθήο Τγείαο, πνπ επνπηεύνληαη από ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη
Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο.
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ
Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη από ηελ πξώηε Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν ν
ελδηαθεξόκελνο δηαλύεη ην δέθαην έλαην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ππνρξενύηαη
λα θαηαηαγεί ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο. Δθόζνλ ππνβιεζνύλ κεηαγελέζηεξα ε αλαβνιή ρνξεγείηαη κόλν
εάλ 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 ηξαηνινγηθή Τπεξεζία ή κέζω ΚΔΠ. ε πεξίπηωζε
ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζε 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.
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2.

ε πεξίπηωζε ππνβνιήο πηζηνπνηήζεωλ ή βεβαηώζεωλ από κε δεκόζηα εθπαηδεπηηθά

ηδξύκαηα, ζρνιέο ή ιύθεηα ηνπ εζωηεξηθνύ ή εμωηεξηθνύ απηέο πξέπεη λα είλαη ζεωξεκέλεο ή
επηθπξωκέλεο από ηελ αξκόδηα θξαηηθή Αξρή.
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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