Απόθ. ΤΠΑΜ Αξ.7
Αξ.Φαθ. 6.18.001.15

ΟΗ ΠΔΡΗ ΔΘΝΗΚΖ ΦΡΟΤΡΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2011 ΔΩ 2018
Απόθαζε Γπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 63
ΘΔΜΑ:

Πηζηνπνηεηηθά ηξαηνινγηθήο Καηάζηαζεο

Έρνληαο ππόςε,
(α)

Σηο δηαηάμεηο ησλ πεξί Δζληθήο Φξνπξάο Νόκσλ ηνπ 2011 έσο

(β)

Σηο εηζεγήζεηο ηνπ Αξρεγνύ ηεο Δζληθήο Φξνπξάο,

2018

ΑΠΟΦΑΗΕΩ

1.

Σύπνη Πηζηνπνηεηηθώλ ηξαηνινγηθήο Καηάζηαζεο

α.
Καζνξίδνληαη δύν ηύπνη πηζηνπνηεηηθώλ ζηξαηνινγηθήο
θαηάζηαζεο, ηα ηύπνπ «Α» θαη ηα ηύπνπ «Β», ηα νπνία εθηππώλνληαη ζε
εηδηθά έληππα από θνηλό ή πδξνγξαθεκέλν ραξηί αζθαιείαο, βηβιηνδεηνύληαη
ζε κπινθ θαη αξηζκνύληαη ζε θάζε αλαηύπσζε κε γεληθό αύμνληα αξηζκό.
β.
Σα έληππα ησλ πηζηνπνηεηηθώλ ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο
ηύπνπ «Α» (ΔΦ 136) έρνπλ ρξώκα γαιάδην θαη ηα έληππα ησλ πηζηνπνηεηηθώλ
ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηύπνπ «Β» (ΔΦ 137) θόθθηλν.
γ.
Ζ έθδνζε ησλ πηζηνπνηεηηθώλ ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο
δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ηόζν ρεηξνγξαθηθά όζν θαη κεραλνγξαθηθά γηα
όζεο θιάζεηο έρνπλ κεραλνγξαθεζεί.
δ.
Ζ επίδνζε ησλ πηζηνπνηεηηθώλ ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο
γίλεηαη πξνζσπηθά ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ή λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλνπο
αληηπξόζσπνύο ηνπο, θαηόπηλ αίηεζεο (ΔΦ 138), ν ηύπνο ηεο νπνίαο

./.

Β-2
εκθαίλεηαη ζην Παξάξηεκα «Α». Ο Γηεπζπληήο ηνπ ηξαηνινγηθνύ Γξαθείνπ
δύλαηαη λα εγθξίλεη ηελ επίδνζε πηζηνπνηεηηθνύ ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο
ζε ηξίην πξόζσπν, ρσξίο απηό λα έρεη ηππηθή εμνπζηνδόηεζε, εθόζνλ πεηζζεί
όηη ην πξόζσπν απηό είλαη νηθείν ζηνλ ελδηαθεξόκελν θαη απνθιείεηαη ε
παξάλνκε ρξήζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ. Οη ηύπνη ησλ Πηζηνπνηεηηθώλ
ηξαηνινγηθήο Καηάζηαζεο πνπ εθδίδνληαη από ηα ηξαηνινγηθά Γξαθεία,
εκθαίλνληαη ζηα Παξαξηήκαηα «Β» θαη «Γ».
ε.
Ζ επίδνζε ησλ πηζηνπνηεηηθώλ ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο
δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη από ηα ΚΔΠ-ΚΔ.ΠΟ, κεηά ηελ εθηύπσζή
ηνπο κέζσ εηδηθνύ πξνο ηνύην, κεραλνγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο. Πξηλ ηελ
επίδνζε, ζηα πηζηνπνηεηηθά, ηίζεηαη ην νλνκαηεπώλπκν θαη ε ππνγξαθή ηνπ
αξκόδηνπ ιεηηνπξγνύ θαη ε ζθξαγίδα ηνπ ΚΔΠ-ΚΔ.ΠΟ. Οη ηύπνη ησλ
Πηζηνπνηεηηθώλ ηξαηνινγηθήο Καηάζηαζεο πνπ επηδίδνληαη από ηα ΚΔΠΚΔ.ΠΟ, εκθαίλνληαη ζηα Παξαξηήκαηα «Γ» θαη «Δ».
2.

Πηζηνπνηεηηθά ηξαηνινγηθήο Καηάζηαζεο Σύπνπ «Α».

α.
Σα
Πηζηνπνηεηηθά ηξαηνινγηθήο Καηάζηαζεο Σύπνπ «Α»
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πεξηπηώζεηο, πνπ νη ελδηαθεξόκελνη ππνβάιινπλ
αίηεκα γηα πξόζιεςή ηνπο ζηα ώκαηα Αζθαιείαο ή ζε Γεκόζηα ή ηδησηηθή
ζέζε ή ηε ρνξήγεζε επεξγεηήκαηνο πξνβιεπόκελνπ από ην Νόκν, ύζηεξα
από αίηεζή ηνπο.
β.
Υνξεγνύληαη ζ’ όζνπο εθπιήξσζαλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο
ππνρξεώζεηο ή ζε όζνπο έρνπλ απαιιαγεί από απηέο ζύκθσλα κε ην
άξζξν 23 ηνπ Νόκνπ ή ηνπο έρεη ρνξεγεζεί αλαβνιή από ηελ εθπιήξσζε
ππνρξέσζεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Νόκνπ,
εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν γ.
γ.
Γελ ρνξεγνύληαη ζηνπο αλππόηαθηνπο ζηξαηεπζίκνπο, ζε όζνπο
απαιιάρζεθαλ σο κόληκνη θάηνηθνη εμσηεξηθνύ ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 (δ)
ηνπ Νόκνπ, θαζώο θαη ζε όζνπο έρεη ρνξεγεζεί αλαβνιή δπλάκεη ηνπ άξζξνπ
24 (δ) ηνπ Νόκνπ, πξνθεηκέλνπ λα αλαρσξήζνπλ νηθνγελεηαθώο από ηε
Γεκνθξαηία γηα κόληκε εγθαηάζηαζε ζην εμσηεξηθό.
δ.
ηα πηζηνπνηεηηθά ηύπνπ «Α» αλαγξάθνληαη κόλν νη κεηαβνιέο
εθπιήξσζεο (θαηάηαμε-απόιπζε) ή όρη ησλ ζηξαηησηηθώλ ππνρξεώζεσλ,
εθηόο αλ δηαθνξεηηθά δεηεζεί από ηνλ ελδηαθεξόκελν
3.

Πηζηνπνηεηηθά ηξαηνινγηθήο Καηάζηαζεο Σύπνπ «Β».

Σα
Πηζηνπνηεηηθά ηξαηνινγηθήο Καηάζηαζεο Σύπνπ «Β»
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα απόδεημε ηεο ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ θαη γηα ζθνπνύο αλαρώξεζεο από ηε Γεκνθξαηία.
Υνξεγνύληαη κόλν ζε όζνπο εθπιήξσζαλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο

Β-3
ή ζε όζνπο έρνπλ απαιιαγεί από απηέο ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ Νόκνπ
εμαηξνπκέλσλ όζσλ απαιιάζζνληαη σο κόληκνη θάηνηθνη εμσηεξηθνύ.
4.
Οδεγίεο
πκπιήξσζεο
Καηάζηαζεο Σύπνπ «Α»

ησλ

Πηζηνπνηεηηθώλ

ηξαηνινγηθήο

α.
Δθπιεξώζαληεο ζηξαηησηηθή ζεηεία (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο
εηδηθήο θαη ηεο ελαιιαθηηθήο):
(1)
Αλαγξάθνληαη ζην θύξην κέξνο νη ζηξαηνινγηθέο
κεηαβνιέο ηεο θαηάηαμεο, ηπρόλ πξνζσξηλέο απνιύζεηο, ηπρόλ
επαλαθαηαηάμεηο, ηπρόλ ζύληκεζε ζεηείαο θαη ε απόιπζε.
(2)
πκπιεξώλεηαη ε θξάζε: «Από ηνλ παξαπάλω ρξόλν
δελ ινγίδνληαη ωο ρξόλνο πξαγκαηηθήο ζηξαηηωηηθήο ππεξεζίαο……..εκέξεο».
(3)
Αλαγξάθεηαη ζην θαηαιεθηηθό κέξνο: «Από ηηο παξαπάλω
κεηαβνιέο πξνθύπηεη όηη εθπιήξωζε ηε ζηξαηεύζηκε ζηξαηηωηηθή ηνπ
ππνρξέωζε θαη δελ ππέρεη ππνρξέωζε ζεηείαο ζηελ Εζληθή Φξνπξά».
β.

Απαιιαγέληεο ιόγσ Τγείαο:

(1)
Αλαγξάθνληαη ζην θύξην κέξνο νη ζηξαηνινγηθέο
κεηαβνιέο ηεο θαηάηαμεο, ηπρόλ πξνζσξηλέο απνιύζεηο, ηπρόλ
επαλαθαηαηάμεηο, ηεο απαιιαγήο θαη ηεο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο απόιπζεο,
θαηά πεξίπησζε.
(2)
πκπιεξώλεηαη
ε
θξάζε:
πξαγκαηηθήο ζηξαηηωηηθήο ππεξεζίαο……..εκέξεο».

«Εθπιήξωζε

ρξόλν

(3)
Αλαγξάθεηαη ζην θαηαιεθηηθό κέξνο: «Από ηηο παξαπάλω
κεηαβνιέο πξνθύπηεη όηη δελ εθπιήξωζε ηε ζηξαηεύζηκε ζηξαηηωηηθή ηνπ
ππνρξέωζε επεηδή απαιιάρζεθε λόκηκα από απηή».
γ.

Απαιιαγέληεο γηα δηάθνξνπο ιόγνπο:

(1)
Αλαγξάθεηαη ζην θύξην κέξνο «Απαιιάρζεθε λόκηκα από
ηελ ππνρξέωζε εθπιήξωζεο ζηξαηηωηηθήο ππεξεζίαο».
(2)
Αλαγξάθεηαη ζην θαηαιεθηηθό κέξνο: «Από ηηο παξαπάλω
κεηαβνιέο πξνθύπηεη όηη δελ εθπιήξωζε ηε ζηξαηεύζηκε ζηξαηηωηηθή ηνπ
ππνρξέωζε επεηδή απαιιάρζεθε λόκηκα από απηή θαη δελ ππέρεη ππνρξέωζε
ζεηείαο ζηελ Εζληθή Φξνπξά».
δ.

Γηαηεινύληεο ζε Αλαβνιή ή έρνπλ απνιπζεί πξνζσξηλά:

Β-4
(1)
Αλαγξάθνληαη ζην θύξην κέξνο νη ζηξαηνινγηθέο
κεηαβνιέο ηεο αλαβνιήο θαηάηαμεο, ηπρόλ πξνζσξηλέο απνιύζεηο, ηπρόλ
επαλαθαηαηάμεηο.
(2)
πκπιεξώλεηαη ε θξάζε: «Υπέρεη ππνρξέωζε/ππόινηπν
ζεηείαο……..εκέξεο θαη ππνρξενύηαη ζε θαηάηαμε/επαλαθαηάηαμε ηελ ……..ή
κε ηελ ……ΕΣΣΟ».
(3)
Αλαγξάθεηαη ζην θαηαιεθηηθό κέξνο: «Από ηηο παξαπάλω
κεηαβνιέο πξνθύπηεη όηη δελ εθπιήξωζε ηε ζηξαηεύζηκε ζηξαηηωηηθή ηνπ
ππνρξέωζε θαη ππέρεη ππνρξέωζε ζεηείαο ζηελ Εζληθή Φξνπξά».
ε.

Δθπιεξώζαληεο ελαιιαθηηθή ζεηεία (Αληηξξεζίεο πλείδεζεο):

(1)
Αλαγξάθνληαη ζην θύξην κέξνο νη ζηξαηνινγηθέο
κεηαβνιέο ηεο παξνπζίαζεο ζηνλ Φνξέα, ηπρόλ πξνζσξηλέο απνιύζεηο,
ηπρόλ επαλαθαηαηάμεηο, ηπρόλ ζύληκεζε ζεηείαο θαη ε απόιπζε.
(2)
πκπιεξώλεηαη ε θξάζε: «Από ηνλ παξαπάλω ρξόλν
δελ ινγίδνληαη ωο ρξόλνο ζεηείαο……..εκέξεο».
(3)
Αλαγξάθεηαη ζην θαηαιεθηηθό κέξνο: «Από ηηο παξαπάλω
κεηαβνιέο πξνθύπηεη όηη εθπιήξωζε ελαιιαθηηθή θνηλωληθή ζεηεία θαη δελ
ππέρεη ππνρξέωζε ζεηείαο ζηελ Εζληθή Φξνπξά».
ζη. Δθπιεξώζαληεο
ηξάηεπζε):

ελαιιαθηηθή

ζεηεία

(Αθαηάιιεινη

γηα

(1)
Αλαγξάθνληαη ζην θύξην κέξνο νη ζηξαηνινγηθέο
κεηαβνιέο ηεο θαηάηαμεο, ηπρόλ πξνζσξηλέο απνιύζεηο, ηπρόλ
επαλαθαηαηάμεηο, ηπρόλ ζύληκεζε ζεηείαο, ε απαιιαγή από ηελ ππνρξέσζε
εθπιήξσζεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο, ε παξνπζίαζε ζηνλ θνξέα θαη ε απόιπζε.
(2)
πκπιεξώλεηαη ε θξάζε: «Φξόλνο πξαγκαηηθήο
ζεηείαο……….εθ ηνπ νπνίνπ ζηξαηηωηηθή………….., ελαιιαθηηθή…………...».
(3)
Αλαγξάθεηαη ζην θαηαιεθηηθό κέξνο: «Από ηηο παξαπάλω
κεηαβνιέο πξνθύπηεη όηη ζπκπιήξωζε ην ρξόλν ηεο ζηξαηηωηηθήο ηνπ ζεηείαο
κε ελαιιαθηηθή θνηλωληθή ζεηεία θαη δελ ππέρεη ππνρξέωζε ζεηείαο ζηελ
Εζληθή Φξνπξά».
δ.
ε όζνπο αηηνύληαη ηε ρνξήγεζε πιήξνπο πηζηνπνηεηηθνύ
ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηύπνπ «Α», ζην θύξην κέξνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ,
αλαγξάθνληαη επαθξηβώο όιεο νη θαηαρσξεκέλεο ζηε ζηξαηνινγηθή ηνπο
κεξίδα ζηξαηνινγηθέο κεηαβνιέο.
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5.
Οδεγίεο
πκπιήξσζεο
Καηάζηαζεο Σύπνπ «Β»

ησλ

Πηζηνπνηεηηθώλ

ηξαηνινγηθήο

α.
Δθπιεξώζαληεο ζηξαηησηηθή ζεηεία (πεξηιακβαλνκέλεο ηνπο
εηδηθήο θαη ηνπο ελαιιαθηηθήο):
Σν θύξην κέξνο δηακνξθώλεηαη σο εμήο: «εθπιήξωζε ηε
ζηξαηεύζηκε ζηξαηηωηηθή ηνπ ππνρξέωζε κε εηδηθή ζηξαηηωηηθή
ζεηεία/ελαιιαθηηθή ζηξαηηωηηθή ζεηεία».
β.

Απαιιαγέληεο:
Σν θύξην κέξνο δηακνξθώλεηαη σο εμήο: «απαιιάρζεθε λόκηκα

από απηή».
γ.

Γηαηεινύληεο ζε Αλαβνιή ή έρνπλ απνιπζεί πξνζσξηλά:

Γελ ηνπο ρνξεγείηαη πηζηνπνηεηηθό Σύπνπ «Β». Δθόζνλ ην
δεηνύλ γηα ζθνπνύο απνδεκίαο λα ηνπο ρνξεγείηαη άδεηα εμόδνπ ζύκθσλα κε
ηα θαζνξηδόκελα ζην άξζξν 70 ηνπ Νόκνπ.
δ.

Δθπιεξώζαληεο ελαιιαθηηθή ζεηεία (Αληηξξεζίεο πλείδεζεο):

Σν θύξην κέξνο δηακνξθώλεηαη σο εμήο: «εθπιήξωζε ηε
ζηξαηεύζηκε ζηξαηηωηηθή ηνπ ππνρξέωζε κε ελαιιαθηηθή θνηλωληθή
ππεξεζία».
ε.
Δθπιεξώζαληεο
ηξάηεπζε):

ελαιιαθηηθή

ζεηεία

(Αθαηάιιεινη

γηα

Σν θύξην κέξνο δηακνξθώλεηαη σο εμήο: «εθπιήξωζε ηε
ζηξαηεύζηκε ζηξαηηωηηθή ηνπ ππνρξέωζε κε ελαιιαθηηθή θνηλωληθή
ππεξεζία».
6.

Γεληθέο Γηαηάμεηο

α.
Σα κπινθ ησλ πηζηνπνηεηηθώλ ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο
δηαηίζεληαη ζηα ηξαηνινγηθά Γξαθεία, θαηόπηλ δηαηαγήο ηνπο Γηεύζπλζεο
ηξαηνινγηθνύ ηνπ ΓΔΔΦ. Μεηαθίλεζε εληύπσλ πηζηνπνηεηηθώλ κεηαμύ
ηξαηνινγηθώλ Γξαθείσλ, απαγνξεύεηαη.
β.
Σα κπινθ ησλ πηζηνπνηεηηθώλ ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη, θπιάζζνληαη κε επζύλε ηνπ Σκεκαηάξρε ηνπ ηκήκαηνο
ζηξάηεπζεο. Όζα δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θπιάζζνληαη πξνζσπηθά από ην
Γηεπζπληή. Ζ παξάδνζή ηνπο ζηνλ Σκεκαηάξρε θαηαρσξείηαη ζε εηδηθό
βηβιίν, πνπ ππνγξάθεηαη από ηνλ παξαιακβάλνληα.
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γ.
Σα πηζηνπνηεηηθά ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο ζπκπιεξώλνληαη
επαλάγλσζηα ζ΄ όιεο ηηο ζηήιεο ηνπο.
Γηνξζώζεηο θαη απνζβέζεηο
απαγνξεύνληαη θαη κε ηελ θαηαρώξεζε ηεο ηειεπηαίαο κεηαβνιήο, ν ρώξνο
πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε δηαγξάθεηαη.
δ.
Πηζηνπνηεηηθά ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο πνπ εθδόζεθαλ
εζθαικέλα, αθπξώλνληαη κε πξάμε πνπ γίλεηαη ζην έληππν. Ζ πξάμε απηή
ππνγξάθεηαη από ηνλ αξκόδην Σκεκαηάξρε θαη Γηεπζπληή.
ε.
Σα ζηειέρε ησλ πηζηνπνηεηηθώλ πνπ έρνπλ εθδνζεί,
θπιάζζνληαη κε επζύλε ηνπ αξκνδίνπ Σκεκαηάξρε θαη θαηαζηξέθνληαη κεηά
παξέιεπζε ελόο (1) έηνπο από ηελ εμάληιεζε ηνπ ζρεηηθνύ κπινθ.
ζη.
Γηα ηνπο δηαηεινύληεο ζε αλππνηαμία (πιελ εθέδξσλ) ή
ιηπνηαμία, δελ εθδίδεηαη θαλελόο ηύπνπ πηζηνπνηεηηθό ζηξαηνινγηθήο
θαηάζηαζεο.
δ.
Γηα όζνπο ππεξεηνύλ ζηελ Δζληθή Φξνπξά θαη επηζπκνύλ λα
ηνπο ρνξεγεζεί βεβαίσζε ζρεηηθά κε ηε ζηξαηνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε, δελ
εθδίδνληαη από ηα ηξαηνινγηθά Γξαθεία πηζηνπνηεηηθά ζηξαηνινγηθήο
θαηάζηαζεο, αιιά ζρεηηθέο βεβαηώζεηο από ηε Μνλάδα
ζηελ νπνία
ππεξεηνύλ.
ε.
Γηα όζνπο εθπιεξώλνπλ ελαιιαθηηθή θνηλσληθή ζεηεία θαη
επηζπκνύλ λα ηνπο ρνξεγεζεί βεβαίσζε ζρεηηθά κε ηε ζηξαηνινγηθή ηνπο
θαηάζηαζε, ηνπο εθδίδεηαη από ηα ηξαηνινγηθά Γξαθεία εθόζνλ
πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ππεξεζίαο από ην Φνξέα ζηνλ νπνίν δηαηέζεθαλ.
ζ.
Σα πηζηνπνηεηηθά ππνγξάθνληαη από ην Γηεπζπληή ηνπ Γ ή ην
λόκηκν αληηθαηαζηάηε ηνπ θαη από ηνλ Σκεκαηάξρε ή ην λόκηκν αληηθαηαζηάηε
ηνπ.
η.
Σα πηζηνπνηεηηθά ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο έρνπλ ηζρύ γηα δύν
ρξόληα από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο. Ννείηαη όηη δύλαηαη λα παξαηαζεί ε
ηζρύο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ γηα άιια δύν ρξόληα κεηά από ζρεηηθή ζεώξεζή ηνπ
από ην Γ, εθόζνλ δελ έρεη δηαθνξνπνηεζεί ε ζηξαηνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ.
7.
Γηαδηθαζία έθδνζεο ησλ πηζηνπνηεηηθώλ ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεΔμππεξέηεζε ηνπ θνηλνύ
α. Γηα νξζνινγηθόηεξε αληηκεηώπηζε ησλ αηηήζεσλ έθδνζεο
πηζηνπνηεηηθώλ ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο, ηαρύηεξε εμππεξέηεζε ηνπ
θνηλνύ θαη απνθπγή ηεο ηαιαηπσξίαο πνιηηώλ πνπ δηακέλνπλ ζε

Β-7
απνκαθξπζκέλεο από ην
θαζνξίδνληαη ηα παξαθάησ:
(1)
θαηάζηαζεο:

αξκόδην

ηξαηνινγηθό

Γξαθείν

πεξηνρέο,

Οη αηηήζεηο γηα έθδνζε πηζηνπνηεηηθώλ ζηξαηνινγηθήο

(α)
Τπνβάιινληαη από ηεο ελδηαθεξόκελνπο ζην Γ
ηνπ ηόπνπ δηακνλήο ηνπο, αλεμαξηήησο ζηξαηνινγηθήο ππαγσγήο, είηε
πξνζσπηθά, είηε ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ.
(β)
Γελ πξσηνθνιινύληαη αιιά αξηζκνύληαη θαηά
αύμνληα αξηζκό θαη κε ηελ ρνξήγεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ, αξρεηνζεηνύληαη ζε
εηδηθό θάθειν.
(2)
ε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξόκελνο παξαθνινπζείηαη
ζηξαηνινγηθά από άιιν Γ:
(α)
Δθόζνλ αλήθεη ζε θιάζε γηα ηελ νπνία δύλαηαη λα
εθδνζεί ην πηζηνπνηεηηθό κεραλνγξαθηθά, ην Γ ελεκεξώλεη ηειεθσληθά ην Γ
ζην νπνίν ππάγεηαη ν ελδηαθεξόκελνο, ην νπνίν αθνύ ειέγμεη ηε ζηξαηνινγηθή
ηνπ κεξίδα, εθδίδεη κεραλνγξαθηθά ΑΦΜ ηνπ αηηνύληνο ζην νπνίν αλαγξάθεη
ζην πάλσ κέξνο ηεο πξώηεο ηνπ ζειίδαο: « Εγθξίλεηαη ε έθδνζε
κεραλνγξαθηθά Πηζηνπνηεηηθνύ Τύπνπ ……(αλαγξάθεηαη ν ηύπνο ηνπ
πηζηνπνηεηηθνύ), εκεξνκελία……… Υπνγξαθή……. (ν Δληήο ή ν
Αλαπιεξωηήο ηνπ)», απνζηέιινληαο ην άκεζα κε FAX, πξνθεηκέλνπ λα
εθδνζεί κεραλνγξαθηθά θαη λα επηδνζεί απζεκεξόλ ζηνλ ελδηαθεξόκελν από
ην Γ ζην νπνίν ππνβιήζεθε ε αίηεζε. Αθνινύζσο ην Γ πνπ εμέδσζε ην
πηζηνπνηεηηθό, επηζπλάπηεη ην ΑΦΜ ζηελ αίηεζε, ζηελ νπνία θαη αλαγξάθεη
ηνλ αξηζκό θαη ηνλ ηύπν ηνπ εθδνζέληνο πηζηνπνηεηηθνύ.
(β)
Δθόζνλ αλήθεη ζε θιάζε πνπ δελ έρεη
κεραλνγξαθεζεί θαη γηα ηελ νπνία δε δύλαηαη λα εθδνζεί ην πηζηνπνηεηηθό
κεραλνγξαθηθά, ην Γ ελεκεξώλεη ηειεθσληθά ην Γ ζην νπνίν ππάγεηαη ν
ελδηαθεξόκελνο, ην νπνίν αθνύ ειέγμεη ηε ζηξαηνινγηθή ηνπ κεξίδα, εθδίδεη
ρεηξόγξαθα ΑΦΜ ηνπ αηηνύληνο κε ηεο πξνβιεπόκελεο γηα ηελ έθδνζε ηνπ
αηηεζέληνο πηζηνπνηεηηθνύ ζηξαηνινγηθέο κεηαβνιέο, ζην νπνίν αλαγξάθεη
ζην πάλσ κέξνο ηεο πξώηεο ηνπ ζειίδαο: « Εγθξίλεηαη ε έθδνζε
ρεηξνγξαθηθά Πηζηνπνηεηηθνύ Τύπνπ ……(αλαγξάθεηαη ν ηύπνο ηνπ
πηζηνπνηεηηθνύ), εκεξνκελία……… Υπνγξαθή……. (ν Δληήο ή ν
αλαπιεξωηήο ηνπ)», απνζηέιινληαο ην άκεζα κε FAX, πξνθεηκέλνπ λα
εθδνζεί ρεηξόγξαθα θαη λα επηδνζεί απζεκεξόλ ζηνλ ελδηαθεξόκελν από ην
Γ ζην νπνίν ππνβιήζεθε ε αίηεζε. Αθνινύζσο ην Γ πνπ εμέδσζε ην
πηζηνπνηεηηθό, επηζπλάπηεη ην ΑΦΜ ζην ζηέιερνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ.
β.
αζθάιεηαο:

Γηα θαιύηεξε εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνύ θαη γηα ιόγνπο ηάμεο θαη

Β-8
(1)
Σα Γ παξακέλνπλ αλνηθηά πξνο εμππεξέηεζε ηνπ
θνηλνύ, κόλν ηηο εξγάζηκεο ώξεο πνπ πξνβιέπνληαη από ην Πξόγξακκα
Ωξώλ, Τπεξεζίαο θαη Δθπαηδεύζεσο ηνπ ΓΔΔΦ (Γεπηέξα-Παξαζθεπή από
08:00 έσο 13:30).
(2)
Απαγνξεύεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ Γ πέξαλ ηνπ παξαπάλσ
σξαξίνπ πξνο εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνύ, γηα ιόγνπο αζθαιείαο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη ηεο εκπηζηεπηηθόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηεξνύληαη ζηα
ηξαηνινγηθά Μεηξώα (Γεδνκέλα Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα).
8.

Σειηθέο δηαηάμεηο

α.
Γηνηθεηηθέο, εξκελεπηηθέο θαη δηαδηθαζηηθήο θύζεσο νδεγίεο γηα
ηελ εθαξκνγή ηεο απόθαζεο απηήο εθδίδνληαη από ηε Γηεύζπλζε
ηξαηνινγηθνύ ηνπ Γεληθνύ Δπηηειείνπ Δζληθήο Φξνπξάο.
β.
Ζ ηζρύο ηεο απόθαζεο απηήο, πνπ δελ δεκνζηεύεηαη ζηελ
επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, αξρίδεη από ηελ ππνγξαθή ηεο.

Λεπθσζία, 10 επηεκβξίνπ 2018

άββαο Αγγειίδεο
Τπνπξγόο Άκπλαο
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