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ΣΧΕΤ:    α.   Ν.3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες Διατάξεις»(ΦΕΚ 302/
                    13 Δεκ 2005,τ.Α’)

β.    ΠΔ 133/2002 «Για  την  Κρίση  Σωματικής  Ικανότητας των  Στρατευσίμων, 
       αυτών  που  Κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς  και  του  
      Στρατιωτικού  Προσωπικού  Γενικά» (ΦΕΚ Α΄109) όπως  ισχύει  μετά  την  
       τροποποίησή  του  με  το  ΠΔ 53/2003  (ΦΕΚ Α΄59), το ΠΔ         
       207/2007(ΦΕΚ Α΄233), το ΠΔ 66/2008 (ΦΕΚ Α΄95) και το ΠΔ 54/2010 (ΦΕΚ      

Α΄93)
              γ.    Φ.429.1/3/150002/Σ.1/2 Ιαν 2006  Κοινή   Απόφαση   Υπουργών  Εθνικής     
                     Άμυνας  και Δημόσιας Τάξης «Ρύθμιση   Θεμάτων  Κατάταξης  Στρατευσί-
                     μων  και Εφέδρων  και  Αναζήτησης μη Καταταγέντων» (ΦΕΚ Β΄ 14)         
             δ.    Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4 Ιαν 2006  Απόφαση  ΥΦΕΘΑ «Ρύθμιση Ορισμέ-  

                     νων Στρατολογικών Θεμάτων»  (ΦΕΚ Β΄ 34),όπως τροποποιήθηκε με τη 
Φ.429.1/47/155527/Σ.1162/3 Ιουλ 2008 Απόφ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄1435) και 
Φ.429.1/2/280117/Σ.22/11 Ιαν 2011 Απόφ.ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄111) 

              ε.  Φ.429.1/10/150128/Σ.21/10 Ιαν 2006 Απόφ.ΥΦΕΘΑ «Ρύθμιση 
στρατολογικών θεμάτων ατόμων ειδικών κατηγοριών» (ΦΕΚ Β΄61),όπως 
τροποποιήθηκε με τη Φ.429.1/3/280118/Σ.23/11 Ιαν 2011 Απόφ.ΥΕΘΑ 
(ΦΕΚ Β΄111)

             στ.  ΠαΔ 0-11/2006/ΓΕΣ/ΔΟΡ/1β «Επιλογή - Κατανομή  - Απόλυση   Στρατευ-
                     σίμων»

  ζ.    ΠαΔ 3-44/2007/ΓΕΣ/ΔΕΚΠ (ΓΟΕ/ΓΕΣ)
   

ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 9 έως 12 και  31 του (α) σχετικού 
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                                                            Κ α λ ο ύ μ ε

για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς τους στρατευσίμους της 2012 Α΄/ΕΣΣΟ, όπως αυτή 
σχεδιάσθηκε από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού και 
περιλαμβάνει: 

                       α.   Τους στρατευσίμους κλάσης 2013 (έτος γέννησης 1992) που είναι 
γραμμένοι ή είναι αδήλωτοι στα μητρώα αρρένων των Νομών Αττικής (μόνο της 
περιφερείας της ΣΥ Αττικής και της περιφερείας της ΣΥ Αθηνών με κωδ. Σ.Α. 156),
Έβρου, Θεσσαλονίκης (μόνο των στρατευσίμων με κωδ. Σ.Α. 155), Πιερίας, Ροδόπης 
(μόνο του  Δήμου Κομοτηνής) και Χανίων.

                       β.    Τους στρατευσίμους κλάσης 2014 (έτος γέννησης 1993) που είναι 
γραμμένοι ή είναι αδήλωτοι στα μητρώα αρρένων των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, 
Αρκαδίας, Ευρυτανίας, Ιωαννίνων και Πέλλας.

     γ.        Τους στρατευσίμους των κλάσεων 1989  έως και 2013 (έτη γέννησης 
1968 έως και 1992), 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 Αυγούστου 2011  
έως  31 Οκτωβρίου  2011. 

                      δ.   Τους στρατευσίμους των  κλάσεων της παραγράφου 1γ της 
παρούσας που έτυχαν  αναβολής κατάταξης για λόγους  υγείας, εφόσον  η ημερομηνία 
λήξης της περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2011  έως  31  Δεκεμβρίου 
2011.

ε. Τους στρατευσίμους  και ανυποτάκτους μετά  τη διακοπή  της  
ανυποταξίας  τους, που έτυχαν   αναβολής κατάταξης ως νοσηλευόμενοι, σύμφωνα με 
το  άρθρο 15 του (α) σχετικού. 

στ. 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.

           ζ. 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.  

η. Τους  στρατευσίμους  των οποίων  το  αίτημα  αναβολής  κατάταξης  
για κοινωνικούς λόγους  απορρίφθηκε  από  την  αρμόδια  Διοίκηση Στρατολογικών 
Υπηρεσίων, σύμφωνα  με  το  δεύτερο εδάφιο  της  παραγράφου 5 του  άρθρου 29 του 
(α)  σχετικού.

θ. 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.
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ι. Τους στρατευσίμους που με διαταγές της Διεύθυνσης 
Στρατολογικού   του Γενικού Επιτελείου Στρατού, εκτός των παραπάνω κατηγοριών,
εντάχθηκαν ή θα ενταχθούν στην 2012 Α΄/ΕΣΣΟ για διαφόρους λόγους (υπηρεσιακές 
ανάγκες, ικανοποίηση αιτημάτων στρατευσίμων κλπ).

        ια. Τους μονίμους κατοίκους εξωτερικού της παραγράφου 3 του 
άρθρου 40 του (α) σχετικού, που υπέβαλαν  αίτηση για αρχική κατάταξη τμηματικής 
εκπλήρωσης της θητείας τους, τουλάχιστον  δεκαπέντε (15)  ημέρες  πριν  από  την 
πρώτη ημέρα   κατάταξης αυτής της  ΕΣΣΟ, πλην  των  καλουμένων  με την παράγραφο  
1α και 1β της  παρούσας,  που υπέβαλαν  τη  σχετική  αίτηση μέχρι  την ημερομηνία,  που  
υποχρεούνται  να  καταταγούν  αρχικά.

ιβ. Τους ανήκοντες στις κλάσεις της παραγράφου 1γ της παρούσας 
που προέρχονται από την κατηγορία των ανυποτάκτων, που  παρέλαβαν  σημείωμα 
κατάταξης της αρμοδίας  Στρατολογικής Υπηρεσίας ή  το αδίκημα της ανυποταξίας τους 
διακόπηκε, σύμφωνα με την παράγραφο 3δ  του άρθρου 51 του (α) σχετικού, μέχρι την 
προτεραία της ημερομηνίας κατάταξης των λοιπών καλούμενων από τον ίδιο Νoμό, 
ανάλογα με την επιλογή τους. 

       ιγ.      Τους  στρατευσίμους  που με  διαταγή  της  Διεύθυνσης  
Στρατολογικού-Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων  του  Γενικού  Επιτελείου  Εθνικής  
Άμυνας μεταφέρθηκαν ή  θα  μεταφερθούν  στο  Στρατό  Ξηράς  από  τους  άλλους  
Κλάδους  των  Ενόπλων Δυνάμεων.

                       ιδ.     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 6 και 7 του άρθρου 3 του (ε) ομοίου, από 30 Ιανουαρίου
2012 έως και την προηγούμενη της 1ης ημέρας κατάταξης της 2012 Β/ΕΣΣΟ.
                   

2. ΄Οσοι 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. 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

3. Οι καλούμενοι από αναβολή υγείας υποχρεούνται να παρουσιασθούν για 
κατάταξη στις αναφερόμενες στο Παραρτήματα «Β»  Μονάδες από 23  έως 24 Ιαν  
2012, ενώ οι λοιποί καλούμενοι υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στις 
αναφερόμενες στο Παραρτήματα «Γ» Μονάδες από 30 Ιαν  2012  έως 2 Φεβ 2012 , 
ανάλογα με την επιλογή τους και στις ημερομηνίες που ορίζονται σε αυτά, εκτός των  
παρακάτω κατηγοριών:   

α. Των στρατευσίμων και ανυποτάκτων μετά  τη διακοπή  της  
ανυποταξίας  τους, της  παραγράφου  1ε  της παρούσας,  οι οποίοι υποχρεούνται να 
καταταγούν εκτός ΕΣΣΟ:

                      (1) Εντός πενθημέρου οι εξερχόμενοι από νοσοκομεία  
δημοσίου ή νομικών  προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών τοπικής  
αυτοδιοίκησης, του εσωτερικού.     
               

(2) Εντός  δεκαημέρου οι εξερχόμενοι από νοσηλευτικά 
ιδρύματα του  εξωτερικού.
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β. Των στρατευσίμων και ανυποτάκτων  της  παραγράφου 1στ της 
παρούσας οι  οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν εκτός ΕΣΣΟ,  σε προθεσμία  δέκα (10) 
ημερών  από  τη λήξη της  μετατόπισής  τους. 
        

γ. Των  στρατευσίμων  και  ανυποτάκτων της παραγράφου 1ζ της 
παρούσας,  οι οποίοι υποχρεούνται να  καταταγούν εκτός ΕΣΣΟ  και οπωσδήποτε εντός 
πενθήμερου από την κοινοποίηση της γνωμάτευσης  στην αρμόδια Στρατολογική 
Υπηρεσία.  
                                                               
                       δ. Των στρατευσίμων  της  παραγράφου 1η της παρούσας, οι οποίοι  
υποχρεούνται να  καταταγούν εκτός ΕΣΣΟ  και οπωσδήποτε εντός πενθήμερου από της 
έκδοσης  της απορριπτικής πράξης.
  
                       ε.        Των στρατευσίμων και ανυποτάκτων της παραγράφου 1ιδ της 
παρούσας.

4. Για τους παρουσιαζομένους αργότερα από την καθοριζόμενη για την 
κατηγορία τους ημερομηνία μέχρι και 2 Φεβρουαρίου 2012, να γίνονται δεκτοί για 
κατάταξη σαν 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 αναφερόμενων στις παραγράφους 
3α,β,γ,δ,ε  και 6  της παρούσας.

5. Κατ’  εξαίρεση είναι  δυνατή, με  διαταγή  της  Διεύθυνσης  Στρατολογικού  
του  Γενικού  Επιτελείου  Στρατού, η  αλλαγή  των  Μονάδων  κατάταξης  στρατευσίμων 
και  ανυποτάκτων,  για  υπηρεσιακούς  λόγους. 

6. Οι στρατεύσιμοι που καλούνται, αν για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας 
αδυνατούν να καταταγούν την καθοριζόμενη 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 δύο (2) ημερών από την  καθοριζόμενη ημερομηνία 
κατάταξής τους χωρίς συνέπειες.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΚΙΝΗΣΗ

7. ΄Οσοι στρατεύσιμοι ικανοί κατηγοριών πρώτης (Ι/1) και δεύτερης (Ι/2) δεν 
έχουν προϋπηρεσία και δεν έχουν προκριθεί ως 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 καθοριστεί ενδεχόμενα άλλη Μονάδα κατάταξης.

8. Για την κανονική κίνηση και εμπρόθεσμη άφιξη στις Μονάδες κατάταξης οι 
καλούμενοι πρέπει :
                

α. Να παρουσιασθούν έγκαιρα στις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές ή 
στα αρμόδια Φρουραρχεία και να εφοδιασθούν, εφόσον το επιθυμούν, με καταστάσεις 
επιβίβασης, σύμφωνα με το άρθρο 68 του (α) σχετικού  και  το   άρθρο  32  του  (δ) 
όμοιου.
              

β. Να έχουν μαζί τους  και  να προσκομίσουν  στις Μονάδες 
κατάταξης:

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



-5-

(2) Το σημείωμα κατάταξης, που θα τους αποστείλουν οι 
Στρατολογικές Υπηρεσίες.

(3) Ακτινογραφία θώρακα, που θα συνοδεύεται από 
γνωμάτευση  ακτινολόγου  ή   πνευμονολόγου  ιατρού από οποιοδήποτε Δημόσιο ή  
Νομαρχιακό Νοσοκομείο  ή Κέντρο Υγείας ή  Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

(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  Δημόσια  Οικονομική 
Υπηρεσία  (αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος  ή βεβαίωση  έκδοσης Αριθμού 
Φορολογικού Μητρώου), από  τα οποία να προκύπτει  ο   Αριθμός  Φορολογικού τους 
Μητρώου (ΑΦΜ).

ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

           9. Να εφαρμοσθούν επακριβώς οι ακόλουθες διατάξεις:

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

β. Tο ΠΔ 133/2002 «Για  την  Κρίση  Σωματικής  Ικανότητας των  
Στρατευσίμων,  αυτών  που  Κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς  και  του 
Στρατιωτικού  Προσωπικού  Γενικά» (ΦΕΚ Α΄109) όπως  ισχύει  μετά  την τροποποίησή  
του  με  το  ΠΔ 53/2003  (ΦΕΚ Α΄59), το ΠΔ  207/2007(ΦΕΚ Α΄233), το ΠΔ 66/2008 (ΦΕΚ 
Α΄ 95) και το ΠΔ 54/2010 (ΦΕΚ Α΄93).

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

10. Εφόσον ο αριθμός των στρατευσίμων, που θα καταταγούν στις Μονάδες 
κατάταξης, θα είναι ανώτερος από τις στεγαστικές ή εκπαιδευτικές δυνατότητές τους,    
εξουσιοδοτούνται η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ, η ΑΣΔΕΝ και η ΑΣΔΥΣ να προβούν στις μεταξύ τους 
αναγκαίες μετακινήσεις.

11. Οι  Μονάδες κατάταξης:

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 παραπάνω 
αποδεικτικών εγγράφων.

β. Να  συμπληρώσουν  τον  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου (ΑΦΜ) 
και την αρμόδια ΔΟΥ στον  Ατομικό Φάκελο Οπλίτη (ΑΦΟ), από  τα  επίσημα  στοιχεία,
που θα  προσκομίσουν  οι καταταγέντες.

γ. Να ενεργήσουν για την τοποθέτηση όσων έχουν προϋπηρεσία και 
κριθούν: 
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(1) Ικανοί οποιασδήποτε κατηγορίας σωματικής ικανότητας, 
εφόσον έχουν τελειώσει τη βασική και ειδική εκπαίδευση. 

   (2) Ικανοί κατηγορίας σωματικής ικανότητας τρίτης (Ι/3) ή 
τέταρτης (Ι/4) εφόσον έχουν τελειώσει τη βασική εκπαίδευση.   

(3) Ικανοί κατηγορίας σωματικής ικανότητας πρώτης (Ι/1) ή δεύ-
τερης (Ι/2), εφόσον έχουν τελειώσει  τη βασική εκπαίδευση και για την ειδικότητά τους δεν 
προβλέπεται ειδική εκπαίδευση. Για όσους από τους παραπάνω (παράγραφος 11) 
ανακύπτει θέμα μετάταξης ή αλλαγής ειδικότητας, λόγω κρίσης της σωματικής τους 
ικανότητας, να προηγηθεί η ενέργεια για τη μετάταξη ή αλλαγή της ειδικότητας.

            12. Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες, στα σημειώματα κατάταξης, τα οποία θα 
αποστείλουν σε όσους έχουν προϋπηρεσία, να αναγράψουν με κόκκινη μελάνη  την 
ένδειξη για την εκπαίδευση που τελείωσε ο καθένας. Την ίδια ένδειξη να αναγράψουν με 
κόκκινη μελάνη  και στα ατομικά έγγραφα των παραπάνω  και να τα αποστείλουν στις 
Μονάδες κατάταξης, αμέσως μόλις παραλάβουν τις καταστάσεις επιλογής.     

            13.    Στο  11 ΣΠ, το ΚΕΝ Άρτας και το 585 ΤΠ, θα καταταγούν στρατεύσιμοι που 
επιλέχθηκαν ΠΖ και ΤΘ και προεπιλέχθηκαν για τις παρακάτω ειδικότητες:

                     α.  Στο 11 ΣΠ (εκτός των επιλεγέντων ΠΖ), ορισμένος αριθμός  οπλιτών 
ΠΖ  ειδικότητας  Οδηγού Ερπυστριοφόρων. 
  
                     β.    Στο ΚΕΝ Άρτας (εκτός των επιλεγέντων ΠΖ), Οδηγοί Αυτοκινήτων ΠΖ 
και ΤΘ.  

                     γ.   Στο 585 ΤΠ (εκτός των επιλεγέντων ΠΖ): 

(1) Χειριστές Όλμων ΠΖ και ΤΘ.

                              (2)    Χειριστές Αντιαρματικών Κατευθυνομένων Βλημάτων (Κ/Β 
MILLAN-FAGOT, TOW- CORNET) ΠΖ και ΤΘ.

       
            14. Οι  στρατεύσιμοι  και  ανυπότακτοι της  παραγράφου  3 α, β, γ και δ
της παρούσας, των οποίων η προθεσμία υποχρέωσης  για κατάταξη λήγει από την
9 Φεβ 2012 και μετά, θα  κατατάσσονται στο 2/39 ΣΕ και το 586 ΤΠ, όπως στο  
Παράρτημα «Δ».Στα Κέντρα Κατάταξης του Παραρτήματος «Δ» θα κατατάσσονται 
και οι στρατεύσιμοι-ανυπότακτοι της παραγράφου 3 ε.

15. Οι ελληνικές Προξενικές Αρχές παρακαλούνται να ενεργήσουν όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 68 του (α)  σχετικού και στο άρθρο 32 του (δ) όμοιου.  
Διευκρινίζεται  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 παραπάνω δαπάνης οι ενδιαφερόμενοι να  υποβάλουν στη Μονάδα ή 
υπηρεσία όπου υπηρετούν, ένα μήνα πριν από την προβλεπόμενη  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.



-7-

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.
        

16. Οι Διοικητικές και Αστυνομικές Αρχές παρακαλούνται για την κοινοποίηση 
της παρούσας και των Παραρτημάτων της με όλα τα μέσα που διαθέτουν, για να λάβουν 
γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι.      
        
            17.   Η Διεύθυνση Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων (ΔΕΝΔΗΣ) του Γενικού 
Επιτελείου Στρατού και οι Σχηματισμοί να φροντίσουν ώστε να δοθεί μεγάλη δημοσιότητα 
στην παρούσα, η οποία βρίσκεται και στο Διαδίκτυο (Internet), στις ιστοσελίδες (sites)  
του ΥΠ.ΕΘ.Α, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Δνση Στρατολογικού-
Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων και του Γενικού Επιτελείου Στρατού (www.mod.gr,  
www.stratologia.gr και www.army.gr, αντίστοιχα).
                       
                

        
            Ακριβές Αντίγραφο 

   Λγος (ΣΣΝΣ) Αλέξανδρος Σόλιας
        Επιτελής  2ου Τμ./ΔΣΛ

                               

                
  Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
                  ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

           
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α»   Οδηγίες Χειρισμού Πίνακα Παραρτήματος «Γ»      
«Β»   Πίνακας Μονάδων  και Ημερομηνιών  Κατάταξης Στρατευσίμων και  Ανυποτάκτων 
         της 2012 Α΄/ΕΣΣΟ   από  Αναβολή  Υγείας      
«Γ»    Πίνακας  Μονάδων και Ημερομηνιών  Κατάταξης  Στρατευσίμων και  Ανυποτάκτων   
         της 2012 Α΄/ΕΣΣΟ
«Δ»   Πίνακας Μονάδων Κατάταξης Στρατευσίμων και Ανυποτάκτων που υποχρεούνται   
         για Κατάταξη εκτός ΕΣΣΟ              



                                           
            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

                                                                        ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
                                                            ΔΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ/2ο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ                             22   Δεκ 11
ΕΔΥΕΘΑ 154/11

ΟΔΗΓΙΕΣ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ  ΠΙΝΑΚΑ   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   «Γ»

       1.   Στο άνω μέρος του πίνακα αναγράφονται οι Μονάδες κατάταξης και κάτω απ’  
αυτές ο συντετμημένος τίτλος του Όπλου ή Σώματος που δέχεται κάθε Μονάδα. Κάτω 
από το Όπλο ή Σώμα αναγράφονται τα γράμματα  Α-Ο που σημαίνουν:

             Α:    ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΕΦΕΔΡΟΙ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ  (ΥΕΑ)
             Ο:    ΟΠΛΙΤΕΣ (ΟΠΛ)

2.   Στο αριστερό μέρος του πίνακα αναγράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά οι 
Νομοί της χώρας και δίπλα σε κάθε Νομό ο κωδικός  Σ.Α. .

3.   Στα σημεία που διασταυρώνονται οι οριζόντιες με τις κάθετες στήλες 
αναγράφονται οι αριθμοί 1 ή 2 ή 3 ή 4   που υποδεικνύουν αντίστοιχα την πρώτη, 
δεύτερη, τρίτη και τέταρτη ημέρα κατάταξης (30, 31 Ιαν και 1,2  Φεβ 2012).

4.    Παράδειγμα:

             Οι στρατεύσιμοι του Νομού  Ημαθίας (στρατεύσιμοι με κωδικό Σ.Α. 148), 
κατατάσσονται:              
          

α.  Οι ΥΕΑ (ΠΖ)  και οι ΟΠΛΙΤΕΣ (ΠΖ) στο  586 ΤΠ  την  30 Ιαν 2012 ( 1η

ημέρα). 

             β. Οι ΥΕΑ (ΤΘ) και οι ΟΠΛΙΤΕΣ (ΤΘ)  στο  ΚΕΤΘ   την 2 Φεβ 2012  ( 4η ημέρα). 

             γ.  Οι ΥΕΑ (ΠΒ) και οι ΟΠΛΙΤΕΣ (ΠΒ)  στο ΚΕΠΒ   την  31 Ιαν 2012 (2η ημέρα).  

             δ.  Οι ΥΕΑ και  οι ΟΠΛΙΤΕΣ (ΕΔ)  στο  ΚΕΕΔ και το ΚΕΤΘ  την 31 Ιαν 2012  (2η

ημέρα) και 1 Φεβ 2012 (3η ημέρα) αντίστοιχα. 

             ε.  Οι ΥΕΑ   και οι ΟΠΛΙΤΕΣ (ΜΧ) στο ΚΕΜΧ  την 30 Ιαν 2012 (1η ημέρα).

           στ.  Οι ΥΕΑ και οι ΟΠΛΙΤΕΣ (ΥΠ) και (ΑΣ)  στο  ΚΕΠΒ   την 1 Φεβ 2012  (3η

ημέρα).

            ζ.  Οι ΥΕΑ και οι ΟΠΛΙΤΕΣ (ΔΒ) και (ΥΓ) στο  ΚΕΤΘ την  31  Ιαν 2012  (2η

ημέρα) και 30 Ιαν 2012 (1η ημέρα) αντίστοιχα. 

            η.   Οι ΥΕΑ και οι ΟΠΛΙΤΕΣ (ΕΜ) και (ΤΧ) στο ΚΕΕΜ  την  30 Ιαν 2012 (1η

ημέρα) και 31 Ιαν 2012 (2η ημέρα) αντίστοιχα.

           θ.  Οι ΥΕΑ   και οι ΟΠΛΙΤΕΣ (ΕΠ) στο ΚΕΠΒ   την   2 Φεβ 2012 (4η ημέρα).                

                                                                      Ταξχος Ανδρέας  Ηλιόπουλος                                        
Ακριβές Αντίγραφο                                                      Δντής Β΄ Κλάδου/ ΓΕΣ

        
                                                                                   
      Λγος (ΣΣΝΣ) Αλέξανδρος Σόλιας
           Επιτελής  2ου  Τμ./ ΔΣΛ          
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