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Αγαπητέ Έφεδρε,
1.
Το Φυλλάδιο αυτό περιέχει οδηγίες, οι οποίες θα σου χρησιμεύσουν
όσο χρόνο είσαι εγγεγραμμένος στην Εφεδρεία του Στρατού.
2.
Οι οδηγίες αφορούν στις υποχρεώσεις σου, οι οποίες απορρέουν από
την ισχύουσα νομοθεσία.
3.
Μελέτησε τις οδηγίες και τήρησε το Φυλλάδιο αυτό μαζί με τα υπόλοιπα
επιστρατευτικά σου έγγραφα.
4.
Πληροφορίες επίσης μπορείς να λάβεις από την Ιστοσελίδα της
Διεύθυνσης
Επιστράτευσης
του
Γενικού
Επιτελείου
Στρατού
(ΓΕΣ)
www.epistrateusi.army.gr, ή από τις πλησιέστερες Στρατιωτικές Αρχές (Μονάδες
Επιστράτευσης - Φρουραρχεία, Στρατολογικές Υπηρεσίες).
5.
Για επικοινωνία με τους Φορείς της Επιστράτευσης μπορείς να
απευθυνθείς στα τηλέφωνα που αναγράφονται στα επιστρατευτικά σου έντυπα (για
ΠΡΑΣΙΝΑ και ΚΙΤΡΙΝΑ Ειδικά Φύλλα Πορείας (ΕΦΠ) και Ειδικές Στρατιωτικές
Εντολές (ΕΣΕ) Οχημάτων / Μηχανημάτων και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
(emai της Διεύθυνσης Επιστράτευσης του ΓΕΣ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Γενικά.

Σελίδα1

2. Οδηγίες, Υποχρεώσεις Εφέδρου στην Ειρήνη.

Σελ.2

3. Μετεκπαίδευση Εφεδρείας.

Σελ.3

4. Αποδοχές Εφέδρων.

Σελ.5

5. Υποχρεώσεις Εφέδρου σε Περίοδο Επιστράτευσης.

Σελ.6

ΓΕΝΙΚΑ
1.
Στην Εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) εγγράφονται οι έφεδροι
Αξιωματικοί και Οπλίτες που απολύονται από τις ΕΔ, εφόσον δεν έχουν υπερβεί
το 45ο έτος της ηλικίας τους.
2.
Οι έφεδροι εγγράφονται στην Εφεδρεία του Κλάδου των ΕΔ στον
οποίο εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Με την ολοκλήρωση των
στρατιωτικών υποχρεώσεών τους και την οριστική διαγραφή τους από τη
Μονάδα Απόλυσης, τους χορηγείται ΠΡΑΣΙΝΟ μηχανογραφημένο ΕΦΠ, με το
οποίο εντάσσονται σε κάποια Μονάδα ή Ανεξάρτητη Υπομονάδα, ή ΛΕΥΚΟ ΕΦΠ
[μηχανογραφημένο (Μ/Γ) ή χειρογραφικό], το οποίο τους θέτει σε κατάσταση
αναμονής για μελλοντική τοποθέτηση. Η παραπάνω διαδικασία ονομάζεται Αρχική
Ένταξη και διενεργείται από τη Διεύθυνση Επιστράτευσης του ΓΕΣ.
3.

Δεν εγγράφονται στην Εφεδρεία των ΕΔ οι παρακάτω:
α.

Όσοι απαλλάχθηκαν από τη στράτευση.

β.
Όσοι δεν κατατάχθηκαν για να υπηρετήσουν τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις και για οποιοδήποτε λόγο δεν υποχρεούνται να καταταγούν.
4.

Διαγράφονται από την Εφεδρεία των ΕΔ οι παρακάτω:

α.
Όσοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση εκπλήρωσης εφεδρικής
υποχρέωσης επειδή κρίθηκαν από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές ή τα
Στρατιωτικά Συμβούλια ακατάλληλοι για στράτευση (Ι5) για λόγους υγείας.
β.
Όσοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση εκπλήρωσης εφεδρικής
υποχρέωσης επειδή καταδικάσθηκαν αμετάκλητα από οποιοδήποτε ποινικό
δικαστήριο και το αδίκημα αυτό δεν έχει αμνηστευθεί ούτε παραγραφεί με άρση
των συνεπειών της καταδίκης.
γ.
Όσοι έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους. Για τους
εφέδρους Αξκούς ισχύουν ειδικές διατάξεις.
5.

Οι έφεδροι υποχρεούνται να δηλώνουν οποιαδήποτε αλλαγή:

α.
Του τόπου διαμονής, εφόσον η διάρκεια υπερβαίνει τους τρεις (3)
μήνες. Στους έφεδρους που δεν συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις,
επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.
β.
Του αριθμού τηλεφώνου (είτε σταθερού είτε κινητού) και της
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
γ.
Όλες οι παραπάνω αλλαγές υποβάλλονται είτε προς τις αρμόδιες
Στρατολογικές Υπηρεσίες, είτε προς τις Επιστρατεύουσες Αρχές.
6.
Οι έφεδροι επίσης υποχρεούνται να παραλαμβάνουν τα επιστρατευτικά
έγγραφα. Μετά την παραλαβή τους δικαιούνται να προβάλουν τους λόγους, οι
οποίοι κατά την άποψή τους τους απαλλάσσουν από την υποχρέωση παραλαβής
ή συμμόρφωσης προς το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής
επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.
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7.
Έφεδρε, με την απόλυσή σου από το Στράτευμα εντάσσεσαι στην
Εφεδρεία αφού λάβεις το ΕΦΠ, το οποίο είναι:
α.
ΠΡΑΣΙΝΟΥ χρώματος (Μ/Γ) για την τοποθέτησή σου αυτόματα
σε μια Μονάδα, με τα καθήκοντα και την ειδικότητα που κατείχες κατά τη διάρκεια
της στρατιωτικής σου θητείας.
β.
ΛΕΥΚΟΥ χρώματος (Μ/Γ ή Χειρογραφικό), με το οποίο
ευρίσκεσαι σε κατάσταση αναμονής για μελλοντική σου τοποθέτηση σε κάποια
Μονάδα, όπως παραπάνω.
8.
Με
την
εκάστοτε
πραγματοποιούμενη
από
τη
Διεύθυνση
Επιστράτευσης του ΓΕΣ αναπροσαρμογή του προσωπικού που εντάσσεται στην
Εφεδρεία, είναι πιθανόν να αντικατασταθεί το ΕΦΠ σου και να ενταχθείς στη
δύναμη άλλης Μονάδας, ή να αντικατασταθεί το ΕΦΠ σου από ΛΕΥΚΟ σε
ΠΡΑΣΙΝΟΥ χρώματος με ταυτόχρονη τοποθέτησή σου σε κάποια Μονάδα.
9.
Η αντικατάσταση του ΕΦΠ σου πραγματοποιείται από την Μονάδα
Επιστράτευσης (ΜΕ), η οποία σε παρακολουθεί επιστρατευτικά.
10. Το νέο ΕΦΠ, σου αποστέλλεται συστημένα εντός φακέλου
ταχυδρομικώς ή σου επιδίδεται μέσω της Αστυνομικής Αρχής της περιοχής
σου, στη διεύθυνση διαμονής σου. Ο φάκελος περιέχει:
α.
Το νέο ΕΦΠ.
β.

Την απόδειξη παραλαβής του ΕΦΠ.

γ.

Ένα (1) Δελτίο Αλλαγής Στοιχείων Εφέδρου.

δ.
Μία (1) απόδειξη για δική σου χρήση, την οποία θα σου
υπογράψουν τα ΕΛΤΑ όταν ταχυδρομήσεις τα επιστρατευτικά έντυπα που πρέπει να
επιστρέψεις.
ε.
Έναν (1) μικρό φάκελο αλληλογραφίας, που θα σου χρησιμεύσει
για την τοποθέτηση των παλαιών επιστρατευτικών εγγράφων, που θα σου ζητηθεί
να επιστρέψεις, χωρίς δική σου οικονομική επιβάρυνση.
11. Οι ενέργειές σου επισημαίνονται παρακάτω:
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Τα επιστρατευτικά σου έγγραφα έχουν τυπωμένες λεπτομερείς και
ΠΑΝΤΑ επικαιροποιημένες οδηγίες για την χρησιμοποίησή τους.
1η Ενέργεια: Αμέσως με την παραλαβή των νέων επιστρατευτικών
εγγράφων, αφού τα μελετήσεις, να τοποθετήσεις στο μικρό φάκελο που σου
απεστάλη:
- Το παλαιό σου ΕΦΠ.
Την απόδειξη παραλαβής του νέου ΕΦΠ αφού την
συμπληρώσεις και την υπογράψεις.
- Το παλαιό Δελτίο Αλλαγής Στοιχείων Εφέδρου.

-32η Ενέργεια: Κατέθεσε σε ένα Ταχυδρομικό Γραφείο, χωρίς
γραμματόσημο, τον παραπάνω φάκελο. Ο υπάλληλος του Ταχυδρομείου
που θα παραλάβει το φάκελο θα πρέπει να σου υπογράψει την Απόδειξη
Παραλαβής την οποία να τηρείς σαν στοιχείο ότι επέστρεψες τα
επιστρατευτικά σου έγγραφα.
3η Ενέργεια: Εάν έχεις οποιαδήποτε αμφιβολία, σχετικά με τα
επιστρατευτικά σου έγγραφα, να επικοινωνήσεις με την Μονάδα
Επιστράτευσης από την οποία παρακολουθείσαι επιστρατευτικά.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Τα εισιτήρια, τα οποία σου έχουν αποσταλεί με το ΕΦΠ,
χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ σε περίπτωση Επιστράτευσης και όχι σε κλήση
για εκπαίδευση.
Εάν αλλάξεις διεύθυνση διαμονής πρέπει να συμπληρώσεις το Δελτίο
Αλλαγής Στοιχείων Εφέδρου με τα νέα στοιχεία σου, να το ταχυδρομήσεις
χωρίς γραμματόσημο και χωρίς να το τοποθετήσεις σε φάκελο.
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ
12. Για τη συντήρηση της εκπαίδευσής σου κατά τον χρόνο παραμονής
στην Εφεδρεία θα κληθείς, σταδιακά, να συμμετάσχεις σε κάποια δραστηριότητα
είτε της Μονάδας που είσαι εντεταγμένος, είτε σε Σχολείο για τη βελτίωση των
γνώσεών σου ή την απονομή νέας ειδικότητας.
13. Αν είσαι Αξκός, προκειμένου να προαχθείς στον επόμενο βαθμό,
απαιτείται την τελευταία 5ετία από την πρόταση για προαγωγή, να έχεις
συμμετάσχει υποχρεωτικά σε κάποια δραστηριότητα μετεκπαίδευσης.
14. Η μετεκπαίδευση όπου θα κληθείς να συμμετάσχεις, διεξάγεται με
εκπαιδευτικές δραστηριότητες:
α.
Στο πλαίσιο της Μονάδος ή διεξαγωγής Εθνικών - Διακλαδικών
Ασκήσεων.
β.
Σε νέες ειδικότητες, κρίσιμες ειδικότητες και σε νέα οπλικά
συστήματα (Ο/Σ).
γ.
Σε Ο/Σ που υπάρχουν σε μικρό αριθμό σε Ενεργές Μονάδες ή
υπάρχουν μόνο σε Επιστρατευόμενες Μονάδες.
δ.

Εκπαίδευσης Αξκών σε Σχολεία Εφαρμογής Όπλων - Σωμάτων.

ε.
Κατά την Ενημερωτική Επίσκεψη 1 Ημέρας για προέδρους και
μέλη Επιτροπών Προσωρινών Αποστολών, αλλά και για επιστρατευτικά
τοποθετημένους σε Μονάδες, για ενημέρωση επί της οργάνωσης και της
αποστολής της Μονάδας.
15. Η πρόσκλησή σου για μετεκπαίδευση και η συμμετοχή σου σε
ασκήσεις πραγματοποιείται με διαταγή του Υπουργού Άμυνας, με ΦΥΛΛΟ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΦΑΠ), που θα σου επιδοθεί μέσω της Αστυνομίας.
Στα ΦΑΠ μετεκπαίδευσης επισυνάπτονται έντυπα με οδηγίες, με τις
κατηγορίες των εφέδρων που απαλλάσσονται - εξαιρούνται της πρόσκλησης,
με τις ποινικές ευθύνες των ανυπότακτων - λιποτακτών και με τη βεβαίωση για
την έκδοση Κατάστασης Επιβίβασης από τα κατά τόπους Φρουραρχεία

-4(εξαιρούνται όσοι καλούνται για Ενημερωτική Επίσκεψη 1 Ημέρας), καθώς και
λοιπές οδηγίες οι οποίες αναγράφονται στο πίσω μέρος τους.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ
ΕΦΕΔΡΕ,
Σε περίπτωση που μέσω της Αστυνομίας σου επιδοθεί ΦΑΠ για συμμετοχή
σου σε δραστηριότητα μετεκπαίδευσης εφεδρείας να ενεργήσεις όπως
παρακάτω:
1η Ενέργεια: Εφόσον έχεις λόγο εξαίρεσης να μεταβείς άμεσα με
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δνση Στρατολογίας του
Μείζονα Σχηματισμού που σε καλεί ή σ την αρμόδια Στρατολογική
Υπηρεσία της περιοχής σου ή την Μονάδα Επιστράτευσης (ΜΕ) που σε
παρακολουθεί επιστρατευτικά.
Εάν δεν ληφθεί απάντηση ότι έγινε η εξαίρεσή σου, ή εάν ο
χρόνος δεν επαρκεί για να αποσταλούν τα δικαιολογητικά εξαίρεσής σου,
πρέπει να παρουσιασθείς οπωσδήποτε, για να μην κηρυχθείς
ανυπότακτος.
Στην περίπτωση αυτή, οι λόγοι εξαίρεσης θα εκτιμηθούν από το
Ειδικό Στρατολογικό Συμβούλιο, κατά την κατάταξή σου.
2η Ενέργεια: Εφόσον η εκπαίδευση διεξάγεται εκτός της
περιοχής που διαμένεις μόνιμα, να μεταβείς στο πλησιέστερο
Φρουραρχείο της περιοχής σου μαζί με το ΦΑΠ σου για παραλαβή
Κατάστασης Επιβίβασης που θα σου χρησιμεύσει για την έκδοση
εισιτηρίων.
3η Ενέργεια: Χρησιμοποίησε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για
την μετάβασή σου στη Μονάδα μετεκπαίδευσής σου. Να αποφύγεις την
χρησιμοποίηση του ΙΧ οχήματός σου, διότι θα σου δημιουργήσει πολλά
προβλήματα για την ασφάλειά σου και πιθανά ατυχήματα.
4η Ενέργεια: Να έχεις μαζί σου:
- Το ΦΑΠ που σου έστειλε η Επιστρατεύουσα Αρχή.
- Το ΕΦΠ.
- Το Ατομικό Βιβλιάριο Μεταβολών και Εκπσης (όσοι
έχουν).
- Την Αστυνομική σου Ταυτότητα.
Τη Στρατιωτική Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου ή
ειδικοποιημένου Μηχανήματος (εάν έχεις).
Το Δίπλωμα Οδήγησης πολιτικού οχήματος ειδικοποιημένου οχήματος - μηχανήματος (όσοι διαθέτουν).
- Τη μεταλλική Ταυτότητα.
Λοιπά (Κατά την κρίση σου): Αντίγραφο Πτυχίου
ΑΕΙ - ΤΕΙ - ΙΕΚ (αποκτηθείσας ειδικότητας που δεν είχε δηλωθεί κατά την
εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας), πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης
Ξένων Γλωσσών κ.α.
- Τροφή για την κίνησή σου μέχρι την Μονάδα σου (ξηρά
τροφή). Η τροφοδοσία σου θα αρχίσει με την κατάταξη στη Μονάδα σου.
- Ένα μικρό σακίδιο με τα απαραίτητα ατομικά σου είδη
για το χρόνο εκπαίδευσής σου.

-55η Ενέργεια: Για την αποζημίωσή σου να έχεις μαζί σου τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, που περιγράφονται στη σχετική προς τούτο
παράγραφο.
6η Ενέργεια: Εάν έχεις οποιαδήποτε αμφιβολία, να επικοινωνήσεις
με τη Μονάδα Επιστράτευσης, από την οποία παρακολουθείσαι
επιστρατευτικά.
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΦΕΔΡΩΝ
16.

Αποδοχές Εφέδρων Αξκών

α.
Οι αποδοχές του έφεδρου Αξκού είναι ίδιες με τις αποδοχές των εν
ενεργεία ομοιοβάθμων του.
β.
Αυτές υπολογίζονται από την ημέρα κατάταξης μέχρι και την
προηγούμενη ημέρα της απόλυσης.
γ.
Οι έφεδροι Αξκοί και Ανθστές, που εμπίπτουν στις διατάξεις του ΑΝ
604/68, δηλαδή είναι δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι κρατικών εκμεταλλεύσεων ή
παραχωρηθεισών υπηρεσιών, ή ιδρυμάτων ή τραπεζών επιχορηγούμενων από το
δημόσιο ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, λαμβάνουν κατά τη διάρκεια της
στράτευσής τους τις αποδοχές της πολιτικής τους θέσης από την Υπηρεσία από την
οποία προέρχονται. Εφόσον οι αποδοχές της πολιτικής τους θέσης είναι κατώτερες
των αποδοχών του στρατιωτικού βαθμού που κατέχουν, λαμβάνουν τη διαφορά.
17.

Αποδοχές Εφέδρων Οπλιτών

Ο μισθός (αποδοχές) του έφεδρου Οπλίτη είναι ίσος με αυτόν των
ομοιοβάθμων του κληρωτών που υπηρετούν. Οι έγγαμοι δικαιούνται παραπάνω
μισθού, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση.
18.

Απαιτούμενα Κατά Περίπτωση Δικαιολογητικά

α.
Βεβαίωση αποδοχών από την υπηρεσία του εφέδρου, εφόσον
πρόκειται για εργαζόμενο στο δημόσιο τομέα.
β.

Βεβαίωση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου.

γ.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Ληξιαρχική Πράξη
Γάμου και Γέννησης Παιδιών (έγγαμος έφεδρος οπλίτης).
δ.
Βεβαίωση της Ανώτατης Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων
(αφορά Πολύτεκνους).
ε.
Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου, από την Επιστρατεύουσα Αρχή ή τη
Στρατολογική Υπηρεσία, του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας για τη δικαιολόγηση
χρονοεπιδόματος από τη Στρατιωτική Υπηρεσία. Προϋπόθεση αποτελεί να έχεις
υπηρετήσει συνολικά στο Στρατό, περισσότερο από 2 χρόνια.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ
19. Η πρόσκλησή σου σε περίπτωση Επιστράτευσης μπορεί να γίνει με
ανακοίνωση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Εφημερίδα),
με τοιχοκόλληση Προκηρύξεων ή με την επίδοση Φύλλου ατομικής Πρόσκλησης
(ΦΑΠ).
.

-620. Εάν η ανακοίνωση γίνει με τα Μέσα Ενημέρωσης του κοινού (Φανερή
Επιστράτευση) τότε θα κληθείς με μια (1) από τις συνθηματικές λέξεις που
υπάρχουν στο επάνω μέρος του ΕΦΠ σου, όπως :
α.
Το χρώμα του ΕΦΠ.
β.
Το γράμμα Ω μαζί με έναν αριθμό.
γ.
Τον κωδικό αριθμό της Μονάδας, που αποτελείται από δύο
γράμματα με έναν τετραψήφιο αριθμό.
Για να διαπιστώσεις ότι καλείσαι πρέπει να εξετάσεις εάν οι ανακοινώσεις
συμπεριλαμβάνουν ένα (1) από τα παραπάνω συνθηματικά.
21. Σε περίπτωση Μυστικής Επιστράτευσής σου θα παραλάβεις από τις
Αστυνομικές Αρχές με απόδειξη το Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ) ή το Φύλλο
Ατομικής Προσαγωγής Αυτοκινήτου (ΦΑΠΑ) και είσαι υποχρεωμένος να
αναχωρήσεις το συντομότερο δυνατό για τη Μονάδα σου ή τον χώρο (ΣΠΕ – ΧΣΕ)
που αναγράφεται στην επιστρατευτική εντολή, ή στο αναγραφόμενο ΚΕΑ - ΚΜΑ,
εφόσον επιτάσσεται το όχημά σου.
22. Σε περίπτωση που επιστρατεύεσαι, λάβε υπόψη σου τα παρακάτω:

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Έφεδρε,
α. Τον χρόνο που θα έχεις στη διάθεσή σου να τακτοποιήσεις
τις άμεσες οικογενειακές σου υποθέσεις.
β. Να μελετήσεις με προσοχή τις συνοπτικές οδηγίες που
είναι γραμμένες στο ΕΦΠ σου.
γ. Κατά την αναχώρησή σου για τη Μονάδα σου να πάρεις:
(1)
Τροφή για την κίνησή σου μέχρι τη Μονάδα Κατατάξεως (ξηρά τροφή). Η τροφοδοσία σου θα αρχίσει με την κατάταξή σου στη
Μονάδα σου.
(2)

Την Αστυνομική Ταυτότητα και τα Επιστρατευτικά

Έγγραφά σου.
(3)
Την Άδεια Οδήγησης αυτοκινήτου (εάν έχεις).
(4)
Ένα μικρό σακίδιο με τα ατομικά σου είδη.
δ.
Να αναχωρήσεις για την Μονάδα ή το ΣΠΕ-ΧΣΕ που
αναγράφεται στο ΕΦΠ ή ΦΑΠ αμέσως για να παρουσιασθείς έγκαιρα. Για το
σκοπό αυτό να χρησιμοποιήσεις οποιοδήποτε συγκοινωνιακό μέσο σε
συνδυασμό με τα αποκόμματα εισιτηρίων που είναι στο ΕΦΠ σου. Οδηγίες
για την συμπλήρωση και χρησιμοποίηση των εισιτηρίων του ΕΦΠ
υπάρχουν στο πίσω μέρος των εισιτηρίων.
ε. Σε περίπτωση που δυσκολεύεσαι να μετακινηθείς προς
τη Μονάδα σου γρήγορα, να παρουσιασθείς στο ΣΠΕ-ΧΣΕ που αναγράφεται
στις «οδηγίες για την κίνησή σου» που ευρίσκονται στο εμπρός μέρος του
ΕΦΠ ή του ΦΑΠ σου, προκειμένου από εκεί να προωθηθείς στη Μονάδα
σου. Εάν βρίσκεσαι μακριά από το ΣΠΕ να παρουσιασθείς στο πλησιέστερο
Φρουραρχείο, ή Αστυνομική Αρχή, προκειμένου να σε καθοδηγήσουν και
να σε διευκολύνουν για την κίνησή σου.

