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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΚΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Άρθρο 38 ν.3421/05 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302 Α), όπως
ισχύει.
2. Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4-1-2006 αποφ. ΥΦΕΘΑ «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών
θεμάτων (ΦΕΚ 34Β), όπως ισχύει.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ο ενδιαφερόμενος να έχει ενηλικιωθεί και μην έχει κληθεί για κατάταξη (να μην έχει δελτίο
κατάταξης).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Όποιος υποβάλλει δικαιολογητικά για την κατάταξή του ως πρότακτος οπλίτης καλείται να
καταταγεί με την πρώτη υπόχρεη για κατάταξη ΕΣΣΟ, εφόσον καταθέσει σχετική αίτηση μέχρι την
προηγούμενη, της πρώτης ημέρας κατάταξης της ΕΣΣΟ, εργάσιμη ημέρα.
2. Όποιος καταθέτει δικαιολογητικά για την κατάταξή του ως πρότακτος οπλίτης μπορεί να τα
ανακαλεί οποτεδήποτε ή να μην κατατάσσεται στις Ένοπλες Δυνάμεις χωρίς να υποστεί συνέπειες.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση.
2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο στοιχείο που να
αποδεικνύει την ακριβή ημερομηνία γέννησης του ενδιαφερομένου.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται:
α. Από τους επιθυμούντες την κατάταξή τους στο Στρατό Ξηράς μετά την ενηλικίωσή τους.
β. Από τους επιθυμούντες την κατάταξή τους στο Πολεμικό Ναυτικό ή στην Πολεμική
Αεροπορία μετά την ενηλικίωση και την κατανομή ή μεταφορά τους στον Κλάδο αυτό από άλλο
Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων.
ΓΕΝΙΚΑ
1. Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του
Νομικού

Σώματος

https://www.stratologia.gr/el/redirect/ypobolh_aithshs

με

χρηση

κωδικών

taxisnet. Επίσης η υποβολή μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή με
συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση
ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης σε ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή
στο ΚΕΠ.
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2. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει δικαιολογητικά για την κατάταξή του ως πρότακτος
οπλίτης, έχει την υποχρέωση να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Κλάδου του (για το ΣΞ:
https://parousiasi.army.gr, για το ΠΝ: www.hellenicnavy.gr → Ενημέρωση → Θητεία στο ΠΝ →
Πληροφορίες πριν την κατάταξη, και για την ΠΑ: www.esso.haf.gr), προκειμένου να συμπληρώσει τα
στοιχεία που είναι απαραίτητα για την κατάταξη, την τοποθέτησή του σε Μονάδα και την ειδικότητά
του. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώσει τα παραπάνω στοιχεία, τίθεται στη διάθεση της
υπηρεσίας, όσον αφορά στην κατάταξη-τοποθέτησή του. Για περισσότερες πληροφορίες ή για
την επίλυση τυχόν αποριών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια
Στρατολογική Υπηρεσία αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά κατά τις εργάσιμες ημέρες ή να
επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr).

«ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Σημείωμα Κατάταξης θα το παραλάβετε ηλεκτρονικά μέσω του
διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr με χρήση κωδικών taxisnet (ηλεκτρονική
θυρίδα).»
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