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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1.

Άρθρα 3,18, 30 ν.3421/05 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302

Α), όπως ισχύει.
2.

Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4-1-2006 αποφ.ΥΦΕΘΑ «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών

θεμάτων» (ΦΕΚ 34Β), όπως ισχύει.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1.

Οι ενδιαφερόμενοι στρατεύσιμοι πρέπει κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται για

κατάταξη να είναι:
α.

Μαθητές λυκείων ή σχολείων δεύτερης ευκαιρίας ή Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και

Εκπαίδευσης και η ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια σπουδών τους δεν υπερβαίνει την 31 η Δεκ του
έτους που συμπληρώνουν το 21ο έτος της ηλικίας τους.
β.

Σπουδαστές ΙΕΚ ή σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή εσπερινών λυκείων ή

μαθητές «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» των ΕΠΑΛ ή Σ.Ε.Κ και η ελάχιστη εναπομένουσα
διάρκεια σπουδών τους δεν υπερβαίνει την 31 η Δεκ του έτους που συμπληρώνουν το 24 ο έτος της
ηλικίας τους.
γ.

Γραμμένοι για φοίτηση σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή για κύριες ή μεταπτυχιακές

σπουδές και η ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια σπουδών τους δεν υπερβαίνει την 31 η Δεκ του έτους
που συμπληρώνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους.
δ.

Γραμμένοι

για

την

απόκτηση

διδακτορικού

διπλώματος

και

η

ελάχιστη

εναπομένουσα διάρκεια σπουδών τους δεν υπερβαίνει την 31 η Δεκ του έτους που συμπληρώνουν το
31ο έτος της ηλικίας τους.
ε.

Σπουδαστές Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης που εδρεύουν στην Ελλάδα και

συμπράττουν με αναγνωρισμένα ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Εξωτερικού και η
ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια σπουδών δεν υπερβαίνει την 31 η Δεκ του έτους που συμπληρώνουν
το 26ο έτος της ηλικίας τους.
2.

Το εκπαιδευτικό ίδρυμα να είναι κρατικό ή αναγνωρισμένο από την αρμόδια κρατική

υπηρεσία, να έχει ενταχθεί στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, και να χρησιμοποιεί διεθνώς γνωστή
γλώσσα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.
Τα παραπάνω όρια ηλικίας αυξάνονται κατά δύο χρόνια για όσους έχουν ειδικές
μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία,
σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής, με ή χωρίς υπερκινητικότητα).
2.

Στην ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια σπουδών προσμετράται και η ελάχιστη τυχόν

υποχρεωτική πρακτική άσκηση ή εκπαίδευση.
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3.

Για τον υπολογισμό της ηλικίας στρατολογικά ως ημερομηνία γέννησης λογίζεται η 1 η Ιαν

του έτους εγγραφής στα μητρώα αρρένων.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.

Αίτηση.

2.
Πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρέχοντος ακαδημαϊκού ή σχολικού έτους της οικείας σχολήςσχολείου από την οποία να προκύπτουν:
α.

Τα πλήρη ληξιαρχικά στοιχεία του μαθητή – σπουδαστή.

β.

Η ημερομηνία εγγραφής καθώς και η εκπαιδευτική βαθμίδα που ανήκει η σχολή-

γ.

Το τμήμα, ο κλάδος και το έτος ή το εξάμηνο σπουδών.

δ.

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών και τυχόν υποχρεωτική πρακτική άσκηση ή

ε.

Επιπρόσθετα οι σπουδαστές των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, εκτός των

σχολείο.

εκπαίδευση.

παραπάνω πιστοποιήσεων ή βεβαιώσεων του συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού ιδρύματος του
εξωτερικού, υποβάλλουν επιπλέον βεβαίωση εγγραφής από το οικείο Κέντρο Μεταλυκειακής
Εκπαίδευσης, θεωρημένη από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
στ.

Επιπλέον όσοι έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες υποχρεούνται να υποβάλουν

και σχετική πιστοποίηση, βεβαίωση ή γνωμάτευση, από τα αρμόδια Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης,
Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) ή από τις αρμόδιες Επιτροπές
Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων ή από Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από την πρώτη Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο ο
ενδιαφερόμενος διανύει το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας του μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούται
να καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις. Εφόσον υποβληθούν μεταγενέστερα η αναβολή χορηγείται μόνο
εάν οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ημερομηνία κατάταξης.
ΓΕΝΙΚΑ
1.

Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή με

συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση
ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης σε ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή
στο ΚΕΠ. Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή ξένου κράτους γίνονται δεκτά μόνο
αν είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητα του περιεχομένου τους και συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση, ενώ αντίγραφα των ως άνω εγγράφων γίνονται δεκτά σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 11 του ν.2690/1999 (Α΄ 45).
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2.

Σε περίπτωση υποβολής πιστοποιήσεων ή βεβαιώσεων από μη δημόσια εκπαιδευτικά

ιδρύματα, σχολές ή λύκεια του εσωτερικού ή εξωτερικού αυτές πρέπει να είναι θεωρημένες ή
επικυρωμένες από την αρμόδια κρατική Αρχή.
3.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για την επίλυση τυχόν αποριών, οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά κατά
τις εργάσιμες ημέρες ή να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος
(www.stratologia.gr).
4.

Για θέματα αρμοδιότητας των Στρατολογικών Υπηρεσιών του Νομού Αττικής, λειτουργεί

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες η Υπηρεσία Τηλεφωνικής Υποστήριξης Στρατολογικών
Υπηρεσιών Αττικής (ΥΤΥΣΥΑ) στα τηλέφωνα: 2131501636, 2131501637 και 2131501638.
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