Μεηάθξαζε: Βαιέξηα Αληωλνπνύινπ

Δνημεπωηικό ζημείωμα ζσεηικά με ηιρ διαδικαζίερ για ηην εξαγοπά ηηρ
ζηπαηιωηικήρ θηηείαρ με ζςνάλλαγμα
Ιαλνπάξηνο 2019

Δπαλεθθηλήζεθε από ηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2018 ην κέηξν ηεο εμαγνξάο ηεο ζηξαηηωηηθήο
ζεηείαο κε ζπλάιιαγκα.
Σύκθωλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ ζηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ ππαγωγή ζην κέηξν
ηεο εμαγνξάο ηεο ζηξαηηωηηθήο ζεηείαο κε ζπλάιιαγκα:
- Καηαξγήζεθε ην όξην ειηθίαο ηωλ 38 εηώλ γηα ηελ ππαγωγή ζην ζπγθεθξηκέλν κέηξν.
- Τέζεθε ν όξνο λα παξαθνινπζνύλ νη ππόρξενη εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε πνπ ζα
παξέρεηαη από ην Υπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο.
- Πξνζθέξεηαη ε δπλαηόηεηα είζπξαμεο ηνπ πνζνύ εμαγνξάο απεπζείαο από ην Γεληθό
Πξνμελείν καο, θάηη πνπ παιηόηεξα γηλόηαλ κέζω ηξαπέδεο.
- Τν πνζό ζε ζπλάιιαγκα πνπ ζα θαηαβάιιεηαη γηα ηελ εμαγνξά ηεο ζηξαηηωηηθήο
ζεηείαο νξίζηεθε ζηα 2.000 (δύν ρηιηάδεο) επξώ αληί 1.000 (ρηιίωλ) επξώ [πνπ ήηαλ
πξνεγνπκέλωο].
Οη ππόρξενη πνπ δηακέλνπλ ζηελ πεξηνρή αξκνδηόηεηαο ηνπ Γεληθνύ Πξνμελείνπ καο θαη
πξόθεηηαη λα επωθειεζνύλ ηνπ κέηξνπ ζα πξέπεη αξρηθά λα επηζθεθζνύλ ηε ζειίδα κε
ηίηιν “T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DÖVİZLE ASKERLİK UZAKTAN EĞİTİM
PORTALI“ ζηνλ ηζηόηνπν https://dovizle.msb.gov.tr θαη αθνύ επηιέμνπλ ην πεδίν “Yeni
Hesap” (Νένο ινγαξηαζκόο) λα ζπκπιεξώζνπλ ηε θόξκα ζην παξάζπξν πνπ ζα αλνίμεη
θαη λα εηζέιζνπλ ζην ζύζηεκα κε ηνλ Αηνκηθό Αξηζκό Ταπηόηεηαο ηεο Τνπξθηθήο
Γεκνθξαηίαο (T.C. Kimlik Numarası) θαη ηνλ θωδηθό ηνπο.
Αθνύ εηζέιζνπλ ζηε ζειίδα ζα έρνπλ πξόζβαζε ζηα πεξηερόκελα ηνπ εμ απνζηάζεωο
επηκνξθωηηθνύ καζήκαηνο. Θα πξέπεη λα παξαθνινπζήζνπλ όιεο ηηο θαζνξηζκέλεο
ελόηεηεο ηνπ καζήκαηνο θαη, ζην ηέινο θαζεκηάο, λα απαληήζνπλ ζωζηά ζηηο εξωηήζεηο
πνπ ζα ηνπο ηεζνύλ.
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Οη πνιίηεο καο πνπ δηακέλνπλ ζηελ πεξηνρή αξκνδηόηεηάο καο θαη έρνπλ νινθιεξώζεη ην
πξόγξακκα εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα απεπζπλζνύλ ζην Γεληθό
Πξνμελείν καο πξνζθνκίδνληαο ηα παξαθάηω αλαγξαθόκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδεη ν
λόκνο, αθνύ πξώηα θιείζνπλ ξαληεβνύ γηα “ζηξαηνινγηθέο δηαδηθαζίεο” κέζω ηεο
δηεύζπλζεο https://www.konsolosluk.gov.tr/. Δθόζνλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο θξηζνύλ
θαηάιιεια κεηά ηνλ έιεγρό ηνπο από ην Γεληθό Πξνμελείν καο, νη ππόρξενη πνιίηεο καο
νθείινπλ λα θαηαβάινπλ εθάπαμ ζην Γεληθό Πξνμελείν καο ηελ εκέξα θαηάζεζεο ηεο
αίηεζεο 2.000 επξώ ζπλ ηα έμνδα εκβάζκαηνο θαη ηα ηαρπδξνκηθά ηέιε.
Γηα ηελ εμαγνξά ηεο ζηξαηηωηηθήο ζεηείαο κε ζπλάιιαγκα εμαθνινπζεί λα ηζρύεη ε
πξνϋπόζεζε ζπκπιήξωζεο ηνπιάρηζηνλ 3 εηώλ (1.095 εκέξεο) πξαγκαηηθήο εξγαζίαο
ζην εμωηεξηθό – εμαηξνπκέλωλ ηωλ πεξηόδωλ παξακνλήο ζηελ Τνπξθία – θαηέρνληαο
άδεηα παξακνλήο ή εξγαζίαο.
Γηα πιεξνθνξίεο θαη απνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εμαγνξά ηεο ζηξαηηωηηθήο ζεηείαο κε
ζπλάιιαγκα κπνξεί θαλείο λα δηαβάζεη ηελ ελόηεηα „Σπρλέο εξωηήζεηο‟ ζηελ ηζηνζειίδα
http://www.asal.msb.gov.tr ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Σηξαηνινγίαο.

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΔΞΑΓΟΡΑ
ΣΗ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΘΗΣΔΙΑ ΜΔ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑ
1.

Μεηά ηελ εμαθξίβωζε ηεο παξαθνινύζεζεο ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο, ηα

απαηηνύκελα

δηθαηνινγεηηθά

γηα

εξγαδόκελνπο/εξγνδόηεο/ειεύζεξνπο

επαγγεικαηίεο/θαιιηηέρλεο/άηνκα κε πάλω από κία ππεθνόηεηεο είλαη ηα εμήο:
α) Άδεηα παξακνλήο ή εξγαζίαο εθδνζείζα από επίζεκεο αξρέο ηεο μέλεο ρώξαο
παξακνλήο

πνπ

πηζηνπνηεί

όηη

ην

άηνκν

έρεη

ηελ

ηδηόηεηα

ηνπ

εξγαδόκελνπ/εξγνδόηε/ειεύζεξνπ επαγγεικαηία/θαιιηηέρλε ζηελ μέλε ρώξα ή,
αιιηώο, δειηίν ηαπηόηεηαο/δηαβαηήξην μέλεο ρώξαο.
β) Βεβαίωζε ζπληαγκέλε από ηνλ εξγνδόηε ηεο εηαηξείαο όπνπ απαζρνιείηαη ην
άηνκν, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη νη εκεξνκελίεο θαη ηα δηαζηήκαηα εξγαζίαο θαη ε
νπνία ζα απνδεηθλύεη όηη ην άηνκν έρεη εκπξάθηωο εξγαζηεί γηα ζπλνιηθό δηάζηεκα
ηνπιάρηζηνλ 3 εηώλ (1.095 εκέξεο) / Βεβαίωζε πνπ λα απνδεηθλύεη όηη ην άηνκν
δηαζέηεη εκπξάθηωο ωο εξγνδόηεο έλαλ ρώξν εξγαζίαο ζηελ μέλε ρώξα παξακνλήο
ηνπ γηα ζπλνιηθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 3 εηώλ (1.095 εκέξεο) / Βεβαίωζε πνπ λα
απνδεηθλύεη όηη ην άηνκν αζθεί εκπξάθηωο θάπνην επάγγεικα ή ηέρλε ζηε ρώξα
παξακνλήο ηνπ γηα ζπλνιηθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 3 εηώλ (1.095 εκέξεο).
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γ) Απιό δηαβαηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Τνπξθίαο ή δειηίν ηαπηόηεηαο/δηαβαηήξην
μέλεο ρώξαο.

2.

Μεηά ηελ εμαθξίβωζε ηεο παξαθνινύζεζεο ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο, ηα

απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα λαπηηθνύο είλαη ηα εμήο:
α) Σύκβαζε εξγαζίαο ζπληαγκέλε από ηελ πινηνθηήηξηα εηαηξεία ή από
εμνπζηνδνηεκέλν από εθείλε πξόζωπν/αξρέο ε νπνία λα απνδεηθλύεη όηη ην άηνκν έρεη
απαζρνιεζεί εκπξάθηωο ωο λαπηηθόο γηα ζπλνιηθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 3 εηώλ
(1.095 εκέξεο).
β) Ναπηηθό θπιιάδην εθδνζέλ από επίζεκεο αξρέο ηεο Τνπξθίαο ή μέλεο ρώξαο.
γ) Απιό δηαβαηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Τνπξθίαο ή δειηίν ηαπηόηεηαο/δηαβαηήξην
μέλεο ρώξαο.
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