
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ …………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………………………
ΤΗΛ.:
E- MAIL:

ΟΔΗΓΙΕΣ   ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΥΧΑΝ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ   
ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ ΛΟΓΩ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΟΣ ΑΔΕΛΦΟΥ

ΠΡΟΣ: Στρατεύσιμο ………………………………….. ΣΑ: ………………………., 
Αρ. Ταυτ.: …………………….

1. Σας  χορηγήθηκε  αναβολή  κατάταξης  επειδή  ο  αδελφός  σας 
…………………………………, ΣΑ: …………….. υπηρετεί  στην Εθνική Φρουρά/ 
υποχρεούται να καταταγεί ταυτόχρονα με σας στην Εθνική Φρουρά (διαγράφεται 
ανάλογα).  Η παραπάνω αναβολή λήγει  την ημερομηνία που ο εκτελών θητεία 
αδελφός σας συμπληρώσει το χρόνο στρατιωτικής του θητείας. 

2. Η  αναβολή  που  σας  χορηγήθηκε  διακόπτεται  πριν  τη  λήξη  της 
κατόπιν αίτησής σας ή όταν ο αδελφός που παρέχει το δικαίωμα τύχει αναβολής 
για  οποιονδήποτε  λόγο  ή  καταστεί  λιποτάκτης  ή  όταν  ο  ταυτόχρονα 
υποχρεούμενος για κατάταξη αδελφός δεν καταταγεί για οποιονδήποτε λόγο. Στις 
παραπάνω περιπτώσεις υποχρεούστε να καταταγείτε  στην Εθνική Φρουρά με 
την πρώτη ΕΣΣΟ από τη διακοπή της αναβολής σας.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ταυτόχρονα καλούμενος αδελφός 
δεν  καταταγεί  ή  ο  υπηρετών  αδελφός  παύσει  για  οποιονδήποτε  λόγο   να 
υπηρετεί ανάλογα με την περίπτωση, υποχρεούστε να μας ενημερώσετε  εντός 
ενός  (1)  μηνός,  προκειμένου  να  προγραμματισθείτε  για  κατάταξη.  Σε 
διαφορετική περίπτωση διαπράττετε αδίκημα σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 68 
του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου και σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειστε σε 
ποινή φυλάκισης έως ένα έτος ή σε χρηματική ποινή έως 2000 ΕΥΡΩ ή και στις 
δυο ποινές μαζί. 
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4. Κατόπιν  των  παραπάνω  και  για  δική  σας  διευκόλυνση,  σας 
συστήνουμε  αμέσως  με  τη  διακοπή   της  αναβολής  σας  να  προσέλθετε  στο 
Στρατολογικό Γραφείο του τόπου διαμονής σας, προσκομίζοντας την ταυτότητα ή 
το διαβατήριο σας προσκομίζοντας βεβαίωση της αρμόδιας Μονάδας.

5. Εφόσον δεν καταταγείτε την ημερομηνία που έχετε υποχρέωση για 
κατάταξη λόγω λήξης ή διακοπής της αναβολής σας, θα κηρυχθείτε ανυπότακτος 
και θα σας επιβληθούν όλες οι προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις.

6. Σε  περίπτωση  αλλαγής  της  διεύθυνσης   διαμονής  σας,  να 
απευθυνθείτε στο πλησιέστερο του τόπου διαμονής σας Στρατολογικό Γραφείο, 
για να δηλώσετε τα στοιχεία της νέας σας διεύθυνσης.

7. Για οποιαδήποτε πληροφορία στρατολογικής φύσεως μπορείτε να 
απευθύνεστε  στα  κατά  τόπους  Στρατολογικά  Γραφεία  οποιαδήποτε  εργάσιμη 
ημέρα και ώρα.

……………., ……………..
                                                                                    -Ο-

                                                                                    Δντης
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