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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (AΔΑ :

)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΡΟΣ:

ΓΕΑ/Α7/2 – ΕΓΑ/ΤΜ/2-3 – Γ2 – ΔΥΓ
124 ΠΒΕ – 251 ΓΝΑ – Αερονομία
Όλες τις Διοικήσεις Στρατολογικών
Υπηρεσιών και τις Στρατολογικές
Υπηρεσίες

ΚΟΙΝ:

ΥΠΕΞ/Δνση Αρχείων(για παραπέρα
αποστολή στις Πρεσβείες της
Ελλάδας στο Εξωτερικό), Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη /
ΔΙΚΑ/ ΔΝΣΗ Β΄/ Τμ.4/4, ΥΠΕΣ/
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης /Δνση Αποδημίας
και ΜετανάστευσηςΔνση Εσωτερ. Τύπου, Περιφέρειες
της Χώρας, ΓΕΕΘΑ/Β4 - ΓΕΣ/Β4 ΓΕΝ/Β4, ΑΤΑ, ΔΑΥ, ΔΑΕ, Γραφείο
Σχέσεων ΥΕΘΑ – Κοινού Αθηνών,
Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ - Κοινού
Βόρειας Ελλάδας, Γραφ. Νομικού
Συμβούλου ΥΕΘΑ,
ΓΕΣ/ΔΕΚΠ-ΓΕΣ/ΔΟΡ, Στρατιωτικές
Φυλακές, ΔΝΕ, ΑΣ, Αποδέκτες
Πινάκων Α, Β, Γ, Δ, ΣΤ, Ι, ΙΒ, ΙΔ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Β4)
ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΥΝΑΜΗΣ (2)
Τηλ. 2106592421
Φ.422/ΑΔ.335
Σ.49
Αρ. Εγκυκλίου: 45
Αθήνα, 09 Aπρ.19

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Στρατευσίμων 2019 Γ΄/ΕΣΣΟ
ΣΧΕΤ :

α. ΠαΔ 4-11/95/ΓΕΑ «Τυποποίηση Κινήσεων Ν/Σ Σμηνιτών»
β. Ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ
302/13-12-05, τ. Α΄), όπως ισχύει σήμερα
γ. Φ.429.1/3/150002/Σ.1/2-1-06 Κοινή Απόφαση Υπουργών Εθνικής
Άμυνας και Δημόσιας Τάξης «Ρύθμιση Θεμάτων Κατάταξης
Στρατευσίμων και Εφέδρων και Αναζήτησης μη Καταταγέντων» (ΦΕΚ
14/13-1-06, τ. Β΄)
δ. Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4-1-06 Απόφαση ΥΦΕΘΑ «Ρύθμιση Ορισμένων
Στρατολογικών Θεμάτων» (ΦΕΚ 34/18-1-06, τ. Β΄), όπως τροποποιήθηκε
με τη Φ.429.1/47/155527/Σ.1162/3-7-08 Απόφ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 1435/21-708, τ. Β΄), τη Φ.429.1/2/280117/Σ.22/11-1-11 Απόφ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 111/72-11, τ. Β΄), τη Φ.429.1/30/371440/Σ.1672/7-10-14 Απόφ. ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ
2822/21-10-14, τ. Β΄) και τη Φ.429.1/10/494654/Σ.1156/3-3-17 Απόφ.
ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 977/23-3-17, τ. Β΄)
ε. Φ.422/199/247386/Σ.1546/1-10-12/ΓΕΕΘΑ/ΔΣΣΝΣ/3
στ. Φ.422/ΑΔ.550922/Σ.179/15-10-12/ΓΕΑ/Β4/2, όπως ισχύει
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ζ..

Φ.429.1/21/286731/Σ.3153/9-6-16/Απόφ.ΑΝΥΕΘΑ«Ρύθμιση Στρατιωτικών Υποχρεώσεων Στρατευσίμων, Ανυπότακτων και Οπλιτών, που
έχουν συμπληρώσει το τριακοστό τρίτο (33 ο) έτος της ηλικίας τους»
(ΦΕΚ 1798/17-6-16,τ.Β΄).
η. Η υπ’ αριθμ Υ68 /17-9-18 / Απόφαση κου Πρωθυπουργού «περί
ανάθεσης καθηκόντων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας
κο Παναγιώτη Ρήγα΄΄.
ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 9 έως 12 και 31 του (β) σχετικού,
Κ α λ ο ύ μ ε
για κατάταξη στις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας τους στρατεύσιμους που έχουν
κατανεμηθεί στην Πολεμική Αεροπορία, είναι σωματικής κατηγορίας πρώτης έως
και τετάρτης (Ι/1 έως Ι/4) και ανήκουν στις παρακάτω κλάσεις και κατηγορίες:
α. Τους στρατεύσιμους της κλάσης 2021 (γεννημένοι το έτος 2000), που
είναι γραμμένοι ή είναι αδήλωτοι στα μητρώα αρρένων των Νομών: Αττικής (ΣΥ
Ανατολικής Αττικής), Θεσσαλονίκης (ΣΥ Θεσσαλονίκης), Αιτωλοακαρνανίας,
Αχαΐας, Ηλείας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου (ΣΥ Δυτικής Ελλάδας).
β. Τους στρατεύσιμους των κλάσεων 1996 έως και 2020 (γεννημένοι το
1975 έως και το 1999) από όλους τους Νομούς, που υπέχουν υποχρέωση
στράτευσης και είναι 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 2 Ιανουαρίου 2019 έως και 28 Φεβρουαρίου
2019.
γ. Τους στρατεύσιμους των κλάσεων της παραγράφου 1β της παρούσας
που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ημερομηνία λήξης
της περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1 Μαρτίου 2019 έως και 30 Απριλίου
2019.
δ. Τους στρατεύσιμους και ανυπότακτους των παραπάνω κλάσεων, που
κλήθηκαν με προηγούμενες ΕΣΣΟ και για λόγους υγείας μετατοπίσθηκε η
ημερομηνία κατάταξής τους, σύμφωνα με την παράγραφο 7γ του άρθρου 37 του (β)
σχετικού.
ε. Τους στρατεύσιμους που υπέβαλαν δικαιολογητικά για να καταταχθούν
ως πρότακτοι οπλίτες, σύμφωνα με το άρθρο 38 του (β) σχετικού. Οι παραπάνω
έχουν δικαίωμα να ανακαλούν οποτεδήποτε τα δικαιολογητικά ή να μην
κατατάσσονται, χωρίς να υπέχουν συνέπειες.
στ. Τους στρατεύσιμους που θα τύχουν αναβολής κατάταξης επειδή
νοσηλεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 15 του (β) σχετικού.
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ζ. Τους στρατεύσιμους, που με διαταγές της Διεύθυνσης Στρατολογίας
(ΔΒ4) του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, εκτός των παραπάνω κατηγοριών,
εντάχθηκαν ή θα ενταχθούν στην 2019 Γ΄/ΕΣΣΟ για διάφορους λόγους (υπηρεσιακές
ανάγκες, ικανοποίηση αιτημάτων στρατευσίμων, κλπ).
η. Τους στρατεύσιμους που με διαταγές της Διεύθυνσης Β4 του Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας μεταφέρθηκαν ή θα μεταφερθούν από άλλους κλάδους των
Ενόπλων Δυνάμεων στην Πολεμική Αεροπορία.
θ. Τους μονίμους κατοίκους εξωτερικού της παραγράφου 3 του άρθρου
40 του (β) σχετικού, εφόσον υποβάλουν αίτηση για αρχική κατάταξη τμηματικής
εκπλήρωσης της θητείας τους.
ι. Όσους ανήκουν στις κλάσεις της υποπαραγράφου 1β που προέρχονται
από την κατηγορία των ανυπότακτων, των οποίων το αδίκημα της ανυποταξίας
διακόπτεται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 51 του (β) σχετικού (εκτός
αυτών που μετά τη σύλληψή τους επακολουθεί προσωρινή κράτηση στις Στρατιωτικές
Φυλακές), έως την προηγούμενη της ημερομηνίας κατάταξης των υπολοίπων
προσκαλούμενων από τον ίδιο Νομό.
ια. Τους στρατεύσιμους και ανυπότακτους 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 (β)
σχετικού.
ιβ. Τους αναφερόμενους στην υποπαράγραφο 1ι, που από την έκδοση της
παρούσας έως την έκδοση της ΕΔΥΕΘΑ πρόσκλησης της επόμενης ΕΣΣΟ,
συλλαμβάνονται και διατάσσεται η προσωρινή τους κράτηση σε Στρατιωτικές Φυλακές.
ιγ. Τους στρατεύσιμους των οποίων το αίτημα αναβολής κατάταξης για
κοινωνικούς λόγους απορρίφθηκε από την αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών
Υπηρεσιών, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του (β)
σχετικού.
ιδ. Τους στρατεύσιμους και ανυπότακτους της παραγράφου 1 του άρθρου 57
του (β) σχετικού που επιθυμούν να καταταγούν εκτός ΕΣΣΟ, σύμφωνα με τις
παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 3 του (ε) όμοιου, από 6 Μαΐου 2019 έως και την
προηγούμενη της πρώτης ημέρας κατάταξης της 2019 Δ΄/ΕΣΣΟ.
2. Όσοι από τους καλούμενους με την παράγραφο 1 θα κηρυχθούν ανυπότακτοι,
λόγω μη κατάταξής τους, θα εξακολουθούν να καλούνται με την παρούσα.
ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
3. Αναβάλλεται η κατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία των στρατευσίμων που
ανήκουν στις κατηγορίες των άρθρων 14 - 29 του (β) σχετικού. Αυτοί πρέπει να
υποβάλουν στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία τα προβλεπόμενα για την
περίπτωσή τους δικαιολογητικά.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
4. Οι ημερομηνίες κατάταξης των καλουμένων ορίζονται ως εξής:
α. Η 6η Μαΐου 2019, για τους στρατεύσιμους όλων των Στρατολογικών
Υπηρεσιών που έτυχαν κατά το παρελθόν αναβολής για λόγους υγείας ή κρίθηκαν
ικανοί κατηγορίας Ι2 έως Ι4 με γνωμάτευση οποιασδήποτε Επιτροπής Απαλλαγών
των Ενόπλων Δυνάμεων.
β. Η 6η Μαΐου 2019 ομοίως για τους λοιπούς στρατεύσιμους όλων των
Στρατολογικών Υπηρεσιών.
γ. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι της υποπαραγράφου 1δ, κατατάσσονται
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη λήξη της μετατόπισής τους, σύμφωνα
με το άρθρο 22 παρ. 3 του (δ) σχετικού.
δ. Οι στρατεύσιμοι της υποπαραγράφου 1στ, κατατάσσονται:
(1) Εντός 5ημέρου οι εξερχόμενοι από τα νοσοκομεία δημοσίου ή
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης του
εσωτερικού.
(2) Εντός 10ημέρου οι εξερχόμενοι από τα Ιδρύματα του Εξωτερικού.
ε. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι της υποπαραγράφου 1ια, υποχρεούνται
να καταταγούν εκτός ΕΣΣΟ και οπωσδήποτε εντός πενθημέρου από της
κοινοποιήσεως της Γνωμάτευσης στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.
στ. Οι στρατεύσιμοι της υποπαραγράφου 1ιβ, που κατατάσσονται στις
Στρατιωτικές Φυλακές, εγγράφονται στη δύναμή τους από τη σύλληψή τους.
ζ. Οι στρατεύσιμοι της υποπαραγράφου 1ιγ, κατατάσσονται
προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της εκδόσεως της απορριπτικής πράξης.

εντός

5. Για τους κατατασσόμενους αργότερα από την καθοριζόμενη για την
κατηγορία τους ημερομηνία και μέχρι 6 Μαΐου 2019, εγκρίνουμε να γίνονται δεκτοί
ως εκπρόθεσμοι, υπέχοντας μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σύμφωνα
με την παράγραφο 13 του άρθρου 17 του (δ) σχετικού. Μετά την ημερομηνία αυτή
να μην κατατάσσεται κανένας, πλην των αναφερομένων στις παραγράφους 4γ, δ, ε,
ζ και 6.
6. Οι στρατεύσιμοι που καλούνται, αν για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας
αδυνατούν να καταταγούν την καθοριζόμενη ημερομηνία, οφείλουν να
παρουσιάζονται με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης σε οποιαδήποτε
Στρατιωτική ή Αστυνομική Αρχή για να δηλώσουν τους λόγους αδυναμίας. Εφόσον
διαπιστωθούν οι λόγοι της αντικειμενικής αδυναμίας, μπορούν, σύμφωνα με την
παράγραφο 4 του άρθρου 31 του (β) σχετικού, να καταταγούν εντός δύο (2)
ημερών από την ημερομηνία κατατάξεώς τους, χωρίς συνέπειες.
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ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΚΙΝΗΣΗ
7. Όλοι οι στρατεύσιμοι που καλούνται με την παρούσα, υποχρεούνται να
καταταγούν στην 124 ΠΒΕ (Τρίπολη), εκτός αυτών που έτυχαν κατά το παρελθόν
αναβολής για λόγους υγείας ή κρίθηκε η σωματική τους ικανότητα με γνωμάτευση
οποιασδήποτε Επιτροπής Απαλλαγών των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι
υποχρεούνται να καταταγούν στο 251 ΓΝΑ (Αθήνα).
8. Για την κανονική μετακίνησή τους και την εμπρόθεσμη παρουσίασή τους
στο Κέντρο Κατάταξης, οι καλούμενοι:
α. Μπορούν να παρουσιασθούν έγκαιρα στην πλησιέστερη του τόπου
κατοικίας τους Αστυνομική - Στρατιωτική Αρχή ή Φρουραρχείο και να εφοδιασθούν,
εφόσον το επιθυμούν, με κατάσταση επιβίβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 68 του (β)
σχετικού και 32 του (δ) όμοιου.
β. Να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους το Δελτίο της Αστυνομικής τους
Ταυτότητας ή το διαβατήριό τους ή άλλο επίσημο στοιχείο που αποδεικνύει την
ταυτότητά τους, το οποίο υποχρεωτικά θα παραδώσουν στο Κέντρο Κατάταξης, το
Δελτίο Κατάταξης που θα τους στείλουν οι Στρατολογικές Υπηρεσίες, καθώς και
ακτινογραφία θώρακα, που θα συνοδεύεται από γνωμάτευση ακτινολόγου ή
πνευμονολόγου ιατρού από οποιοδήποτε Δημόσιο ή Νομαρχιακό Νοσοκομείο ή
Κέντρο Υγείας ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο.
γ. Να έχουν μαζί τους φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, όσοι είναι
πτυχιούχοι Ανώτερων ή Ανωτάτων Σχολών.
δ. Να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά όλα τα δικαιολογητικά που θα
προκύψουν από τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής στοιχείων,
που αφορούν στην τοποθέτηση – μετάθεσή τους με βάση τα οικονομικά και
κοινωνικά τους κριτήρια.
9. Το Κέντρο Κατάταξης να διενεργεί αυστηρό έλεγχο για την εξακρίβωση της
ταυτότητας των στρατευσίμων κατά την κατάταξή τους, με βάση την αστυνομική τους
ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο που φέρει φωτογραφία τους, ώστε να
εξασφαλίζεται η ταυτοπροσωπία τους και να μην κάνει δεκτούς για κατάταξη όσους
στερούνται των παραπάνω αποδεικτικών εγγράφων.
ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
10. Να εφαρμοσθούν επακριβώς οι διατάξεις των (β), (γ) και (δ) σχετικών.
11. Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες στα Σημειώματα Κατάταξης που θα
αποστείλουν για όσους έχουν προϋπηρεσία, να αναγράφουν με κόκκινο μελάνι το
χρόνο προϋπηρεσίας και την ένδειξη για την εκπαίδευση που τελείωσε ο καθένας
(βασική ή ειδική). Επίσης, να αποστείλουν το ταχύτερο δυνατό στο 251 ΓΝΑ τα
ατομικά έγγραφα, για όσους απολύθηκαν προσωρινά κατά το παρελθόν,
επειδή έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας, ή πλήρη Αντίγραφα Φύλλου
Μητρώου, για όσους κρίθηκε η σωματική τους ικανότητα με γνωμάτευση
οποιασδήποτε Επιτροπής Απαλλαγών των Ενόπλων Δυνάμεων.
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12. Για τους καλούμενους της υποπαραγράφου 1ιβ που κατατάσσονται στις
Στρατιωτικές Φυλακές:
α. Οι Στρατιωτικές Φυλακές γνωρίζουν με σήμα τη σχετική μεταβολή
κατάταξής τους στις Στρατολογικές Υπηρεσίες και μετά την αποφυλάκιση, τους
χορηγούν Φύλλο Πορείας για την 124 ΠΒΕ.
β. Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες αποστέλλουν ΑΦΜ στις Στρατιωτικές
Φυλακές και γνωρίζουν τη διακοπή της ανυποταξίας τους στις Αρχές που
προβλέπεται.
13. Οι Ελληνικές Προξενικές Αρχές παρακαλούνται να ενεργήσουν όπως
καθορίζεται στα άρθρα 68 και 32 των (β) και (δ) σχετικών αντίστοιχα. Διευκρινίζεται ότι
μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού δικαιούνται να κινηθούν με δαπάνες του
Δημοσίου και μόνο για την αρχική κατάταξη και την οριστική τους απόλυση. Σε αυτήν
την περίπτωση, ο καταλογισμός γίνεται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. Τα σχετικά
δικαιολογητικά προβλέπονται στο άρθρο 32 του (δ) σχετικού και υποβάλλονται από
τους ενδιαφερόμενους στην Μονάδα ή Υπηρεσία που υπηρετούν.
14. Οι Διοικητικές, Δημοτικές, Κοινοτικές, Αστυνομικές, Λιμενικές και
Προξενικές Αρχές παρακαλούνται να φροντίσουν για την κοινοποίηση της παρούσας
εγκυκλίου με όλα τα μέσα που διαθέτουν για να λάβουν γνώση οι καλούμενοι
στρατεύσιμοι.
15. Το ΓΕΑ/ΕΓΑ/2 να δημοσιεύσει την παρούσα στο διαδίκτυο (internet) στην
ιστοσελίδα www.haf.gr
Ακριβές Αντίγραφο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Παναγιώτης Ρήγας

Τχης (ΝΟΜ) Δημοσθένης Τσούλης
Τμχης ΓΕΑ/Β4/2
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