Α∆Α: 9ΨΖΞ6-Ρ51
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» και «Γ»
(Πλην Γ.6500-Γ.6600)
ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης / ∆νση
Αποδηµίας και Μετανάστευσης∆ΙΚΑ/∆νση Β΄ Τµήµα 4ο/Γρ.4ο
ΓΕΕΘΑ/Β4(∆ΝΣ), ΓΕΣ/ΕΓΑ, ΓΕΣ/
∆3(∆ΕΝ∆ΗΣ)-∆νση Υγειονοµικού,
ΓΕΝ/∆ΣΛ
και
ΓΕΑ/∆ΣΛ,
1η
ο ο
ΣΤΡΑΤΙΑ/1 -3
ΕΓ,
Γ΄-∆΄ΣΣ–
ΑΣ∆ΕΝ – ΑΣ∆ΥΣ- 5 ΤΑΞΠΖ, Α-ΒΓ-∆ ∆ΣΥ , Όλες οι ΣΥ, Γραφ.
Σχέσεων ΥΕΘΑ-Κοινού Αθηνών,
Γραφ. Σχέσεων ΥΕΘΑ-Κοινού
Βόρειας
Ελλάδας,
Γραφείο
Ενηµέρωσης Κοινού ΣΞ, ΓΕΣ/
Β4/2ο

ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Β4(∆ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ)/2ο
Τηλέφ.: 3265
Φ.421.121/16/629514
Σ.578
Αριθµός Εγκυκλίου: 194
Αθήνα, 09 ∆εκ 20
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Ν.3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και Άλλες ∆ιατάξεις»(ΦΕΚ Α΄
302)
Φ.429.1/3/150002/Σ.1/2 Ιαν 06 Κοινή Απόφαση Υπουργών Εθνικής
Άµυνας και ∆ηµόσιας Τάξης «Ρύθµιση Θεµάτων Κατάταξης Στρατευσίµων
και Εφέδρων και Αναζήτησης µη Καταταγέντων» (ΦΕΚ Β΄ 14)
Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4 Ιαν 06 Απόφαση ΥΦΕΘΑ «Ρύθµιση Ορισµένων
Στρατολογικών Θεµάτων» (ΦΕΚ Β΄ 34), Όπως Iσχύει Σήµερα
Π∆ 11/2014 « Κρίση Σωµατικής Ικανότητας των Στρατευσίµων, Αυτών
που Κατατάσσονται στις Ένοπλες ∆υνάµεις, καθώς και του Στρατιωτικού
Προσωπικού Γενικά» (ΦΕΚ Α΄17), όπως Ισχύει
Φ.429.1/21/286731/Σ.3153/9 Ιουν 16 Απόφ ΑΝΥΕΘΑ «Ρύθµιση
Στρατιωτικών Υποχρεώσεων Στρατευσίµων, Ανυποτάκτων και Οπλιτών, που
έχουν Συµπληρώσει το Τριακοστό Τρίτο (33ο) Έτος της Ηλικίας τους» (ΦΕΚ
Β΄ 1798)
Πα∆ 0-11/2018/ΓΕΣ/∆ΟΡ/1γ «Επιλογή- Κατανοµή-Απόλυση Στρατευσίµων»
Πα∆ 3-44/2018/ΓΕΣ/∆Ι∆ΕΚΠ (ΓΟΕ/ΓΕΣ)
Φ.429.1/42/217818/Σ.4199/23 Ιουν 19 /Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 2699)
Την υπ΄αριθµ. 247153α/9 Αυγ 19/Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού
Εθνικής Άµυνας «Ανάθεση Αρµοδιοτήτων στoν Υφυπουργό Εθνικής Άµυνας,
Αλκιβιάδη Στεφανή» (ΦΕΚ B’ 3181)
Φ.422/94/613542/Σ.593/26 Νοε 19/ΓΕΣ/Β4(∆ΣΛ)/2º
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ

1.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1, 9 έως 12 και 31 του (α) σχετικού

./.
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Προσκαλούµε
για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς τους στρατευσίµους της 2021 Α΄/ΕΣΣΟ, όπως αυτή
σχεδιάσθηκε από τη ∆ιεύθυνση Στρατολογικού (Β4) του Γενικού Επιτελείου Στρατού και
περιλαµβάνει:
α.
Τους στρατευσίµους κλάσης 2023 (έτος γέννησης 2002) που είναι
γραµµένοι ή είναι αδήλωτοι στα µητρώα αρρένων του Νοµού Ξάνθης (µόνο των ∆ήµων
Αβδήρων, Μύκης και Τοπείρου).
β.
Τους στρατευσίµους των κλάσεων 1998 έως και 2022 (έτη γέννησης
1977 έως και 2001), από όλους τους Νοµούς που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και
είναι κατηγοριών πρώτης έως τετάρτης (Ι/1 έως και Ι/4), πλήρους ή µειωµένης θητείας,
ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της
υποχρέωσής τους για κατάταξη δηµιουργήθηκαν στο διάστηµα από 1 Σεπτεµβρίου 2020
έως 31 Οκτωβρίου 2020, κατ΄ εφαρµογή της παραγράφου 3α του (ι) σχετικού.
γ.
Τους στρατευσίµους των
κλάσεων της παραγράφου 1α της
παρούσας που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας και οι λόγοι της
υποχρέωσής τους για κατάταξη δηµιουργήθηκαν στο διάστηµα από 1 Νοεµβρίου 2020
έως 31 ∆εκεµβρίου 2020, κατ΄ εφαρµογή της παραγράφου 6 του (ι) σχετικού.
δ.
Τους στρατευσίµους και ανυποτάκτους µετά τη διακοπή της
ανυποταξίας τους, που έτυχαν αναβολής κατάταξης ως νοσηλευόµενοι, σύµφωνα µε το
άρθρο 15 του (α) σχετικού.
ε.
Τους στρατευσίµους και ανυποτάκτους, των οποίων µετατοπίσθηκε
η ηµεροµηνία κατάταξής τους για λόγους υγείας, σύµφωνα µε την παράγραφο 7γ του
άρθρου 37 του (α) σχετικού.
στ.
Τους στρατευσίµους και ανυποτάκτους που παραπέµφθηκαν στην
αρµόδια υγειονοµική επιτροπή και κρίθηκαν ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) µέχρι και
τετάρτης (Ι/4), σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 37 του (α)
σχετικού.
ζ.
Τους στρατευσίµους των οποίων το αίτηµα αναβολής κατάταξης
για κοινωνικούς λόγους απορρίφθηκε από την αρµόδια ∆ιοίκηση Στρατολογικών
Υπηρεσιών, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του (α)
σχετικού.
η.
Όσους υπέβαλαν δικαιολογητικά για την κατάταξή τους ως
πρότακτοι οπλίτες, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του (α) σχετικού, εφόσον οι υπηρεσιακές
ανάγκες το επιτρέψουν. Αυτοί έχουν δικαίωµα να ανακαλούν οποτεδήποτε τα
δικαιολογητικά τους ή να µην κατατάσσονται χωρίς να υπέχουν συνέπειες.
θ.
Τους στρατευσίµους που µε διαταγές της ∆ιεύθυνσης
Στρατολογικού (Β4) του Γενικού Επιτελείου Στρατού, εκτός των παραπάνω κατηγοριών,
εντάχθηκαν ή θα ενταχθούν στην 2021 Α΄/ΕΣΣΟ για διαφόρους λόγους (υπηρεσιακές
ανάγκες, ικανοποίηση αιτηµάτων στρατευσίµων, κλπ).
ι.
Τους µονίµους κατοίκους εξωτερικού της παραγράφου 3 του
άρθρου 40 του (α) σχετικού, που υπέβαλαν αίτηση για αρχική κατάταξη τµηµατικής
εκπλήρωσης της θητείας τους.
./.
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ια.
Τους ανήκοντες στις κλάσεις της παραγράφου 1β της παρούσας
που προέρχονται από την κατηγορία των ανυποτάκτων και παραλαµβάνουν σηµείωµα
κατάταξης της αρµόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας ή το αδίκηµα της ανυποταξίας τους
διακόπτεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 3δ του άρθρου 51 του (α) σχετικού, µέχρι την
προτεραία της ηµεροµηνίας κατάταξης των λοιπών καλουµένων από τον ίδιο Νοµό,
ανάλογα µε την επιλογή τους.
ιβ.
Τους στρατευσίµους που µε διαταγή του ΓΕΕΘΑ/Β4 µεταφέρθηκαν
ή θα µεταφερθούν στο Στρατό Ξηράς από τους άλλους Κλάδους των Ενόπλων
∆υνάµεων και υποχρεούνται να καταταγούν µε την 2021 Α΄/ΕΣΣΟ.
ιγ.
Τους στρατευσίµους και ανυποτάκτους της παραγράφου 1 του
άρθρου 57 του (α) σχετικού που επιθυµούν να καταταγούν στο Στρατό Ξηράς εκτός
ΕΣΣΟ, σύµφωνα µε τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 1 του (ε) οµοίου, από 22
Ιανουαρίου 2021 έως και την προηγούµενη της 1ης ηµέρας κατάταξης της 2021
Β΄/ΕΣΣΟ.
2.
Όσοι από τους καλουµένους της παραγράφου 1 της παρούσας κηρυχθούν
ανυπότακτοι, λόγω µη κατάταξής τους, θα καλούνται για κατάταξη, κατά τη διάρκεια
της ανυποταξίας τους, µε την παρούσα.
ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΟΠΛΙΤΩΝ (ΣΥΠΟ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
3.
Οι καλούµενοι από αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, καθώς και οι
στρατεύσιµοι άλλων κατηγοριών και ανυπότακτοι οι οποίοι οποτεδήποτε έλαβαν αναβολή
κατάταξης για λόγους υγείας, υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στα
αναφερόµενα στο Παράρτηµα «Β» Σηµεία Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ) από 11 έως 13
Ιανουαρίου 2021, ενώ οι λοιποί καλούµενοι υποχρεούνται να παρουσιασθούν για
κατάταξη στα αναφερόµενα στα Παραρτήµατα «Γ» έως «ΙΓ» ΣΥΠΟ από 18 έως 21
Ιανουαρίου 2021, ανάλογα µε την επιλογή τους, εκτός των παρακάτω κατηγοριών:
α.
Των στρατευσίµων και ανυποτάκτων (µετά τη διακοπή της
ανυποταξίας τους), της παραγράφου 1δ της παρούσας, οι οποίοι υποχρεούνται να
καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτηµάτων «Β» έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ:
(1)
Εντός πενθηµέρου οι εξερχόµενοι από νοσοκοµεία
δηµοσίου ή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης, του εσωτερικού.
(2)
ιδρύµατα του εξωτερικού.

Εντός

δεκαηµέρου οι εξερχόµενοι από νοσηλευτικά

β.
Των στρατευσίµων και ανυποτάκτων της παραγράφου 1ε της
παρούσας οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτηµάτων «Β»
έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ, σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από τη λήξη της µετατόπισης
της κατάταξής τους.
γ.
Των στρατευσίµων και ανυποτάκτων της παραγράφου 1στ της
παρούσας, οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτηµάτων «Β»
έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ και οπωσδήποτε εντός πενθήµερου από την κοινοποίηση της
γνωµάτευσης στην αρµόδια Στρατολογική Υπηρεσία.
δ.
Των στρατευσίµων της παραγράφου 1ζ της παρούσας, οι οποίοι
υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτηµάτων «Β» έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ
και οπωσδήποτε εντός πενθήµερου από την έκδοση της απορριπτικής πράξης.
./.
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ε.
Των µονίµων κατοίκων εξωτερικού της παραγράφου 1ι της
παρούσας, οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτηµάτων «Β»
έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ, εντός δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της σχετικής αίτησής
τους.
στ.
υποχρεούνται να
παρούσας.

Των στρατευσίµων και ανυποτάκτων της παραγράφου 1ια οι οποίοι
καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτηµάτων «Β» έως «ΙΓ» της

4.
Για τους στρατευσίµους-ανυπότακτους, οι οποίοι παρουσιάζονται αργότερα
από την καθοριζόµενη για την κατηγορία τους ηµεροµηνία µέχρι και 21 Ιανουαρίου 2020,
να γίνονται δεκτοί για κατάταξη ως εκπρόθεσµοι, υπέχοντας µηνιαία πρόσθετη
στρατιωτική υποχρέωση, σύµφωνα µε την παράγραφο 12 του άρθρου 17 του (γ)
σχετικού. Μετά την ηµεροµηνία αυτή να µην κατατάσσεται κανένας, πλην των
αναφερόµενων στις παραγράφους 3 α,β,γ,δ,ε, στ και 6 της παρούσας.
5.
Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή, µε διαταγή της ∆ιεύθυνσης Στρατολογικού
(Β4) του Γενικού Επιτελείου Στρατού, η αλλαγή της επιλογής σε Ο-Σ και των ΣΥΠΟ
στρατευσίµων και ανυποτάκτων, για υπηρεσιακούς λόγους.
6.
Οι καλούµενοι για κατάταξη, αν για λόγους αντικειµενικής αδυναµίας
αδυνατούν να καταταγούν την καθοριζοµένη ηµεροµηνία, να παρουσιάζονται σε
οποιαδήποτε Στρατιωτική ή Αστυνοµική Αρχή και εφόσον διαπιστωθούν οι λόγοι της
αντικειµενικής αδυναµίας µπορούν, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 31 του (α)
σχετικού, να καταταγούν εντός πέντε (5) ηµερών από την καθοριζοµένη ηµεροµηνία
κατάταξής τους χωρίς συνέπειες.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΚΙΝΗΣΗ
7.
΄Οσοι στρατεύσιµοι ικανοί κατηγοριών πρώτης (Ι/1) και δεύτερης (Ι/2) δεν
έχουν προϋπηρεσία και δεν έχουν προκριθεί ως Υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωµατικοί (ΥΕΑ),
αν και έχουν γραµµατικές γνώσεις αποφοίτου λυκείου ή ισότιµης σχολής και άνω, να
υποβάλουν στην αρµόδια Στρατολογική Υπηρεσία, σχετικό αποδεικτικό γραµµατικών
γνώσεων, για να προκριθούν ως ΥΕΑ και να καθορισθεί ενδεχοµένως άλλο ΣΥΠΟ.
Για την κανονική
8.
προσκαλούµενοι πρέπει :

κίνηση

και

εµπρόθεσµη

άφιξη

στα

ΣΥΠΟ

οι

α.
Να παρουσιασθούν εγκαίρως στις κατά τόπους Αστυνοµικές Αρχές
ή τα αρµόδια Φρουραρχεία και να εφοδιασθούν, εφόσον το επιθυµούν, µε καταστάσεις
επιβιβάσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 68 του (α) σχετικού και το άρθρο 32 του (γ)
όµοιου.
β.

Να έχουν µαζί τους και να προσκοµίσουν στα ΣΥΠΟ:

(1)
Το δελτίο της αστυνοµικής τους
ταυτότητας ή
διαβατήριό τους, ή άλλο επίσηµο έγγραφο, που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

το

(2)
Το σηµείωµα κατάταξης, που θα εκτυπώσουν από τον
διαδικτυακό τόπο « www.stratologia.gr ».
(3)
Ακτινογραφία θώρακα, που θα συνοδεύεται από
γνωµάτευση ακτινολόγου ή πνευµονολόγου ιατρού από οποιοδήποτε ∆ηµόσιο ή
Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο ή Κέντρο Υγείας ή Στρατιωτικό Νοσοκοµείο.
./.
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(4)
Το Ατοµικό Βιβλιάριο Νοσηλείας τους και τυχόν ιατρικές
γνωµατεύσεις, για παθήσεις της υγείας τους που έχουν ή τους είχαν απασχολήσει
στο παρελθόν, προκειµένου να διευκολυνθεί το έργο των υγειονοµικών συµβουλίων ή
επιτροπών.
(5)
Οι προκριθέντες ως ΥΕΑ, αποδεικτικό γραµµατικών
γνώσεων. Επισηµαίνεται ότι δεν απαιτείται η κατάθεση από αυτούς πιστοποιητικού
αρµόδιας Εισαγγελικής Αρχής (θα δηλωθούν από τους ίδιους τα
στοιχεία που
αφορούν
στην ποινική τους κατάσταση, κατά την κατάταξή τους) και αντιγράφου
Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
(6)
Επίσηµα στοιχεία από την αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική
Υπηρεσία (αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος ή βεβαίωση έκδοσης Αριθµού
Φορολογικού Μητρώου), από τα οποία να προκύπτει ο Αριθµός Φορολογικού τους
Μητρώου (ΑΦΜ).
ΛΟΙΠΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
9.

Να εφαρµοσθούν επακριβώς οι ακόλουθες διατάξεις:

α.
Το άρθρο 29 του (α) σχετικού, αναφορικά µε τον αυστηρό έλεγχο
της συνδροµής των απαιτούµενων νόµιµων προϋποθέσεων κατά την εξέταση των
αιτηµάτων των στρατευσίµων για χορήγηση της αναβολής κατάταξης για κοινωνικούς
λόγους, σύµφωνα µε τις πρόσφατες διοικητικές οδηγίες του ΓΕΕΘΑ/Β4(∆ΝΣ).
β.

Τα άρθρα 32 έως 34 και 37 του (α) σχετικού.

γ.
Tο Π∆ 11/2014 «Κρίση Σωµατικής Ικανότητας των στρατευσίµων,
αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες ∆υνάµεις, καθώς και του στρατιωτικού
προσωπικού γενικά» (ΦΕΚ Α΄17).
δ.
10.

Τα άρθρα 17,18,19,20,22,23 και 24 του (γ) σχετικού.

Τα Σηµεία Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ):

α.
Να διενεργούν αυστηρό έλεγχο για την εξακρίβωση της ταυτότητας
των στρατευσίµων κατά την κατάταξή τους, µε βάση την αστυνοµική ταυτότητα ή άλλο
δηµόσιο έγγραφο που φέρει φωτογραφία τους, ώστε να εξασφαλίζεται η ταυτοπροσωπία
τους και να µην κάνουν δεκτούς για κατάταξη, όσους στερούνται των ανωτέρω
αποδεικτικών εγγράφων. Για τους παρουσιαζόµενους χωρίς το Σηµείωµα Κατάταξης,
εξακριβώνουν τηλεφωνικά από τις αρµόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες αν αυτοί έχουν
υποχρέωση να καταταγούν. Στην περίπτωση που δεν έχουν µαζί τους ∆ελτίο Αστυνοµικής
Ταυτότητας ή άλλο επίσηµο στοιχείο που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους, η
εξακρίβωση της µπορεί να γίνει και βάσει επισήµων στοιχείων τα οποία θα περιέλθουν µε
τηλεοµοιοτυπικό τρόπο, συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση του παρουσιαζόµενου
περί της ορθότητας των στοιχείων του και της υποχρέωσής του να καταθέσει εντός πέντε
ηµερών επίσηµα στοιχεία ταυτοπροσωπίας.
β.
Να συµπληρώσουν τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
και την αρµόδια ∆ΟΥ στον Ατοµικό Φάκελο Οπλίτη (ΑΦΟ), από τα επίσηµα στοιχεία,
που θα προσκοµίσουν οι καταταγέντες.
11.
Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες να αναγράφουν στα Ατοµικά Έγγραφα, όσων
έχουν προϋπηρεσία, το συνολικό χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας, που έχουν διανύσει.
./.
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12.
Οι ελληνικές Προξενικές Αρχές παρακαλούνται να ενεργήσουν όπως
καθορίζεται στο άρθρο 68 του (α) σχετικού και στο άρθρο 32 του (γ) όµοιου.
∆ιευκρινίζεται ότι µόνο οι µόνιµοι κάτοικοι εξωτερικού δικαιούνται κίνηση µε δαπάνη του
δηµοσίου και µόνο για την αρχική τους κατάταξη και την οριστική τους απόλυση. Για τη
δικαιολόγηση της ανωτέρω δαπάνης οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν στη Μονάδα ή
υπηρεσία όπου υπηρετούν, ένα µήνα πριν από την προβλεποµένη ηµεροµηνία
απόλυσής τους τα ακόλουθα έγγραφα:
α.
Αντίγραφο του πιστοποιητικού µονίµου κατοίκου εξωτερικού, που
είχαν καταθέσει στη Στρατολογική Υπηρεσία, για να µεταφερθούν στους υπόχρεους
µειωµένης στρατεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης.
β.
Αποκόµµατα των εισιτηρίων που κατέχουν για την είσοδό τους στη
χώρα καθώς και για την αναχώρησή τους, εφόσον υπάρχουν, διαφορετικά βεβαιώσεις
αρµοδίων φορέων για το αντίτιµο των σχετικών εισιτηρίων.
γ.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν τον τόπο της
κατοικίας τους και την επιθυµία τους να καλυφθούν τα έξοδα άφιξης και αναχώρησής τους
από το ελληνικό δηµόσιο.
13.
Οι ∆ιοικητικές και Αστυνοµικές Αρχές παρακαλούνται για την κοινοποίηση
της παρούσας και των Παραρτηµάτων της µε όλα τα µέσα που διαθέτουν, ώστε να
λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόµενοι.
14.
Η ∆ιεύθυνση Ενηµέρωσης και ∆ηµοσίων Σχέσεων (∆3) του Γενικού
Επιτελείου Στρατού και οι Σχηµατισµοί να φροντίσουν ώστε να δοθεί µεγάλη δηµοσιότητα
στην παρούσα, η οποία βρίσκεται στο ∆ιαδίκτυο (Internet), στις ιστοσελίδες (sites) του
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας/Β4 και του Γενικού Επιτελείου Στρατού
(www.stratologia.gr και www.army.gr. αντίστοιχα).

Ακριβές Αντίγραφο

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Ταξχος Παναγιώτης Ζαρκάδης
∆ντης ΓΕΣ/Β4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Οδηγίες Χειρισµού Πίνακα Παραρτηµάτων «Β» έως «ΙΓ»
«Β» Πίνακας Σηµείων Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ) και Ηµεροµηνιών Κατάταξης
Στρατευσίµων και Ανυποτάκτων της 2021 Α΄/ΕΣΣΟ από Αναβολή Υγείας
«Γ» Πίνακας Ηµεροµηνιών Κατάταξης της 2021 Α΄/ΕΣΣΟ στο ΣΤΡ∆Ο «ΥΠΙΑΤΡΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆Η» και στο ΣΤΡ∆Ο «ΛΓΟΥ (ΠΖ) ΠΑΥΛΟΥ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ» κατά Νοµό και Σ.Α.
«∆» Πίνακας Ηµεροµηνιών Κατάταξης της 2021 Α΄/ΕΣΣΟ στο ΣΤΡ∆Ο «ΕΦ. ΑΝΘΛΓΟΥ
(ΠΖ) ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΛΙ∆ΩΝΗ» και στο ΣΤΡ∆Ο «ΥΠΛΓΟΥ (ΠΖ) ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ» κατά Νοµό και Σ.Α.
«Ε» Πίνακας Ηµεροµηνιών Κατάταξης της 2021 Α΄/ΕΣΣΟ στο ΣΤΡ∆Ο «ΣΧΗ (ΠΖ)
ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗ» και στο ΣΤΡ∆Ο «ΛΓΟΥ (ΠΖ) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗ» κατά Νοµό και Σ.Α.
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«ΣΤ» Πίνακας Ηµεροµηνιών Κατάταξης της 2021 Α΄/ΕΣΣΟ στο ΣΤΡ∆Ο «ΑΝΘΛΓΟΥ (ΠΖ)
ΧΑΡ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» και στο ΣΤΡ∆Ο «ΕΦ. ΑΝΘΛΓΟΥ (ΠΖ) ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ» κατά Νοµό και Σ.Α.
«Ζ» Πίνακας Ηµεροµηνιών Κατάταξης της 2021 Α΄/ΕΣΣΟ στο ΣΤΡ∆Ο «ΑΝΘΣΤΗ (ΠΖ)
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗ» και στο ΣΤΡ∆Ο «ΚΩΝ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΙΑ'» κατά
Νοµό και Σ.Α.
«Η» Πίνακας Ηµεροµηνιών Κατάταξης της 2021 Α΄/ΕΣΣΟ στο ΣΤΡ∆Ο «ΥΠΛΧΟΥ ∆ΗΜ.
ΚΑΡ∆ΑΜΗΛΑ» και στο ΣΤΡ∆Ο «ΛΓΟΥ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» κατά
Νοµό και Σ.Α.
«Θ» Πίνακας Ηµεροµηνιών Κατάταξης της 2021 Α΄/ΕΣΣΟ στο ΣΤΡ∆Ο «ΥΠΛΓΟΥ (ΠΖ)
ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΚΡΗ» και στο ΣΤΡ∆Ο «ΣΤΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ» κατά Νοµό
και Σ.Α.
«Ι» Πίνακας Ηµεροµηνιών Κατάταξης της 2021 Α΄/ΕΣΣΟ στο ΣΤΡ∆Ο «ΙΛΧΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΛΕΙΣΑΡΗ»
και
στο
ΣΤΡ∆Ο
«ΥΠΤΓΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ» κατά Νοµό και Σ.Α.
«ΙΑ» Πίνακας Ηµεροµηνιών Κατάταξης της 2021 Α΄/ΕΣΣΟ στο ΣΤΡ∆Ο «ΛΓΟΥ (ΠΖ)
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ» και στο ΣΤΡ∆Ο «ΥΠΛΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΓΚΟΥ» κατά Νοµό και
Σ.Α.
«ΙΒ» Πίνακας Ηµεροµηνιών Κατάταξης Στρατευσίµων της 2021 Α΄/ΕΣΣΟ µε Επιλογή στις
Ειδικές ∆υνάµεις κατά Νοµό και Σ.Α.
«ΙΓ» Πίνακας Ηµεροµηνιών Κατάταξης και Σηµείων Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ) µε
Ένδειξη ΕΛ∆ΥΚ της 2021 Α΄/ΕΣΣΟ
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