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             4.           ΑΠΟΠΑΜΑ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΗ ΥΕΘΑ  
Αριθμ. Φ. 429.1/3/150002/13 Ιαν 2006 (ΦΕΚ Β΄14/2006) 

 
Ρύζκηζε Θεκάησλ Καηάηαμεο Σηξαηεπζίκσλ θαη Εθέδξσλ θαη Αλαδήηεζεο κε 

Καηαηαγέλησλ 
 

ΑΡΘΡΟ  1 
Καηάηαμε Σηξαηεπζίκσλ θαη Αλππνηάθησλ 

 
    1.  Η θαηάηαμε ησλ ζηξαηεπζίκσλ θαη ησλ αλππόηαθησλ γίλεηαη κε ηελ 
απνζηνιή ζ΄ απηνύο Σεκεησκάησλ Καηάηαμεο από ηα αξκόδηα Σηξαηνινγηθά 
Γξαθεία. Τα Σηξαηνινγηθά Γξαθεία απνζηέιινπλ έγθαηξα ηα Σεκεηώκαηα 
Καηάηαμεο ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο, αλάινγα κε ηνλ 
ηόπν θαηνηθίαο ησλ θαινπκέλσλ, γηα ηελ παξαπέξα επίδνζή ηνπο, ζ΄ απηνύο. Η 
επίδνζε ησλ Σεκεησκάησλ Καηάηαμεο γίλεηαη είηε ζε θάπνηνλ από εθείλνπο πνπ, 
έζησ θαη πξνζσξηλά, δηακέλνπλ καδί ηνπ. Αλ ην πξόζσπν, ζην νπνίν πξόθεηηαη λα 
γίλεη ε επίδνζε, απνπζηάδεη από ηνλ ηόπν ηεο θαηνηθίαο ηνπ θαη ε δηακνλή ηνπ είλαη 
άγλσζηε, ε επίδνζε γίλεηαη ζηε ζύδπγν ή ζ΄ έλαλ από ηνπο γνλείο ή αδειθνύο ή 
άιινπο ζπγγελείο εμ αίκαηνο ή αγρηζηείαο έσο θαη ηνλ ηξίην βαζκό. Από όια ηα 
αλσηέξσ πξόζσπα εμαηξνύληαη όζνη θαηά ηελ αλεμέιεγθηε αληίιεςε απηνύ πνπ 
θάλεη ηελ επίδνζε είλαη κηθξόηεξνη από δεθαεπηά (17) εηώλ ή ςπρηθά αζζελείο ή 
πξνθαλώο κεζπζκέλνη. Εθόζνλ επίθεηηαη άκεζε θαηάηαμε είλαη δπλαηή ε επίδνζε 
ησλ Σεκεησκάησλ Καηάηαμεο από ηα Σηξαηνινγηθά Γξαθεία ή ε απνζηνιή ηνπο κε 
ηειενκνηνηππηθό ηξόπν ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηεο Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο γηα 
παξαπέξα επίδνζήο ηνπο. Με ην ίδην ηξόπν επηδίδνληαη Σεκεηώκαηα 
Επαλαθαηάηαμεο, όζσλ απνιύνληαη πξόσξα από ηηο ηάμεηο ησλ Ελόπισλ 
Δπλάκεσλ, θαηόπηλ παξαγγειίαο ησλ Μνλάδσλ πνπ θαινύληαη απηνί λα 
επαλαθαηαηαγνύλ.    
 
    2.   Απηόο πνπ ελεξγεί ηελ επίδνζε ζπληάζζεη απνδεηθηηθό επίδνζεο ησλ 
Σεκεησκάησλ Καηάηαμεο ζηνλ ηόπν όπνπ απηή γίλεηαη, ζην νπνίν ππνγξάθεη θαη 
ζεκεηώλεη ην βαζκό, ην νλνκαηεπώλπκν, ηελ εκεξνκελία επίδνζεο - παξαιαβήο 
θαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ παξαιήπηε ν νπνίνο θαη ππνγξάθεη γηα ηελ παξαιαβή 
ηνπ. Σε πεξίπησζε πνπ ν παξαιήπηεο δελ είλαη ν θαινύκελνο ζεκεηώλεηαη θαη ν 
βαζκόο ζπγγέλεηάο ηνπ κε απηόλ ή ε ηδηόηεηά ηνπ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ 
πξνεγνύκελε παξάγξαθν ηνπ παξόληνο άξζξνπ. Τν απνδεηθηηθό απνζηέιιεηαη 
ακέζσο ζην αξκόδην Σηξαηνινγηθό Γξαθείν.  

 
 

ΑΡΘΡΟ  2 
Καηάηαμε Εθέδξσλ 

 
         Οη έθεδξνη θαηαηάζζνληαη κε έγγξαθεο πξνζθιήζεηο ησλ αξκνδίσλ 
Υπεξεζηώληνπ ΥΕΘΑ, ηηο νπνίεο επηδίδνπλ νη αξκόδηεο Υπεξεζίεο ηεο Ειιεληθήο 
Αζηπλνκίαο, είηε ζηνπο θαινύκελνπο, είηε ζηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν 1 
ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνύζαο, πξόζσπα. Καηά ηελ επίδνζε ζπληάζζεηαη 
απνδεηθηηθό επίδνζεο ησλ εγγξάθσλ πξνζθιήζεσλ, κε ηα ζηνηρεία πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνύζαο θαη απνζηέιινληαη 
ζηελ αξκόδηα Υπεξεζία ηνπ ΥΕΘΑ πνπ απέζηεηιε ηηο πξνζθιήζεηο.  
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Εάλ ζηηο έγγξαθεο πξνζθιήζεηο πξνβιέπεηαη εηδηθόο απνζπώκελνο ρώξνο γηα 
ηελ πξάμε επίδνζήο ηνπο, ζπκπιεξώλνληαη ηα ζηνηρεία επίδνζεο ζηνλ ρώξν απηό 
θαη επηζηξέθνληαη ζηελ ππεξεζία πνπ ηηο εμέδσζε ρσξίο λ΄ απαηηείηαη ε ζύληαμε 
μερσξηζηνύ απνδεηθηηθνύ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  3 
Αλαδήηεζε κε Καηαηαγέλησλ Σηξαηεπζίκσλ, Εθέδξσλ θαη Αλππνηάθησλ 

 
         Γηα ηνπο ζηξαηεύζηκνπο εθέδξνπο θαη αλππόηαθηνπο πνπ θαινύληαη γηα 
θαηάηαμε θαη δελ παξνπζηάδνληαη ζηηο Μνλάδεο Καηάηαμεο, ηα Σηξαηνινγηθά 
Γξαθεία απνζηέιινπλ επείγνληα έγγξαθα αλαδήηεζήο ηνπο ζηα θαηά ηόπνπο 
Αζηπλνκηθά Τκήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβώζνπλ ηνπο ιόγνπο ηεο κε 
θαηάηαμήο ηνπο. Σε πεξίπησζε πνπ από ηηο απαληήζεηο ησλ αζηπλνκηθώλ 
ππεξεζηώλ δελ πξνθύςνπλ ζηνηρεία γηα ηνπο αλαδεηνύκελνπο ή απηά πνπ ζα 
πξνθύςνπλ δελ είλαη επαξθή γηα ηνλ εληνπηζκό ηνπο, ηα Σηξαηνινγηθά Γξαθεία ζα 
απεπζύλνληαη θαη ζε άιιεο Υπεξεζίεο ηεο Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο γηα ηελ άληιεζε 
πεξηζζνηέξσλ θαη αθξηβέζηεξσλ ζηνηρείσλ. Η όιε δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζεο ησλ 
πξνζώπσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο 6 κήλεο από ηελ 
εκεξνκελία ππνρξέσζήο ηνπο γηα θαηάηαμε. Καζ΄ όιν ην σο άλσ ρξνληθό 
δηάζηεκα ηα Σηξαηνινγηθά Γξαθεία ζα δηελεξγνύλ αιιεινγξαθίεο θαη ππνκλήζεηο 
ζηηο αξρέο κε ηηο νπνίεο ζ΄ αιιεινγξαθνύλ γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ κε 
θαηαηαγέλησλ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ 6κήλνπ ηα Σηξαηνινγηθά Γξαθεία ζα 
θεξύζζνπλ αλππόηαθηνπο ηνπο κε θαηαηαγέληεο ζηξαηεπζίκνπο θαη εθέδξνπο πνπ 
δελ εληνπίζηεθαλ θαη ζα ελεκεξώλνπλ ηηο αξκόδηεο ζηξαηησηηθέο δηθαζηηθέο θαη 
αζηπλνκηθέο αξρέο.    
 

ΑΡΘΡΟ  4 
Τειηθέο Δηαηάμεηο 

 
     1.  Τν Αξρεγείν ηεο Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο ελεκεξώλεη ηε Δηεύζπλζε 
Σηξαηνινγηθνύ ηνπ Γ.Ε.Ε.Θ.Α γηα ηελ θαζ΄ ύιελ θαη θαηά ηόπν αξκνδηόηεηα ησλ 
ππεξεζηώλ ηεο, αξρηθά κε ηελ εθαξκνγή ζε ηζρύ ηεο παξνύζαο θαζώο θαη θάζε 
θνξά πνπ επέξρεηαη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηα ζηνηρεία απηά. Η ελεκέξσζε απηή 
ζα γίλεηαη θπξίσο κε ειεθηξνληθό αξρείν ην νπνίν ζα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ 
εκπιεθνκέλσλ ππεξεζηώλ ηνπ ΥΕΘΑ, δειαδή ησλ Γεληθώλ Επηηειείσλ, ησλ 
Σηξαηνινγηθώλ Γξαθείσλ θαη ησλ Επηζηξαηεπνπζώλ Αξρώλ θαη ησλ ηξηώλ 
Κιάδσλ. 
 
     2.  Σηηο πεξηπηώζεηο άξλεζεο παξαιαβήο ησλ Σεκεησκάησλ Καηάηαμεο, 
επαλαθαηάηαμεο θαη ησλ νπνηνδήπνηε πξνζθιήζεσλ γηα θαηάηαμε, ζπληάζζεηαη 
ζρεηηθό πξαθηηθό, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ αξκόδηα απνζηέιινπζα γηα επίδνζε 
Αξρή. 
 
     3.   Δηνηθεηηθέο θαη εξκελεπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απόθαζεο απηήο 
εθδίδνληαη, εθόζνλ απαηηεζνύλ, από ηε Δηεύζπλζε Σηξαηνινγηθνύ ηνπ Γεληθνύ 
Επηηειείνπ Εζληθήο Άκπλαο. 
 


