
         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ    ( A∆Α : 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 
 
ΠΡΟΣ:
  

ΓΕΑ/Α7/2 – ΕΓΑ/ΤΜ/3 – Γ2 - ∆ΥΓ- 124 
ΠΒΕ - 
123  ΠΤΕ  -  Αερονοµία   
΄Ολες τις Στρατολογικές Υπηρεσίες και 
τις ∆ιοικήσεις Στρατολογικών 
Υπηρεσιών. 
 

ΚΟΙΝ: ΥΠΕΞ /∆νση Αρχείων (για παραπέρα 
αποστολή στις Πρεσβείες της 
Ελλάδας στο Εξωτερικό), 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
/∆ΙΚΑ/∆ΝΣΗ/Β΄/ Τµ.4/4 , 
 ΥΠΕΣ /Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης/ ∆νση 
Αποδηµίας 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΚΛΑ∆ΟΣ Β’ - ∆ΝΣΗ Β4/2 
Τηλ. 2106523081 
Φ.422/Α∆. 431179 
Σ. 341 
Αρ. Εγκυκλίου : 199 
Αθήνα,  22  ∆εκ. 2011 

 και  Μετανάστευσης- 
∆νση  Εσωτερ. Τύπου,  
Περιφέρειες της Χώρας, 
ΓΕΕΘΑ/∆ΣΛ- ΓΕΣ/∆ΣΛ- ΓΕΝ/∆ΣΛ  
ΑΤΑ , ∆ΑΥ, ∆ΑΕ ,  
 Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ – Κοινού 
Αθηνών - Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ- 
Κοινού  Βόρειας  Ελλάδας,  
Γραφ. Νοµικου Συµβούλου ΥΕΘΑ, 
ΑΚΑΜ Βερολίνου (για Στρατολόγο), 
Ελληνικό  Προξενείο  Ν. Υόρκη, 
Λιµεναρχείο Πειραιά  
Γραφ. Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας 
(ΓΕΝΕ),   
Αποδέκτες  Πινάκων 
Α, Β, Γ, ∆, ΣΤ, Ι, ΙΒ, Ι∆  

 

 
 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Στρατευσίµων 2012 Α’ / ΕΣΣΟ 

 
ΣΧΕΤ: α.  Πα∆ 4-11/95/ΓΕΑ «Τυποποίηση κινήσεων Ν/Σ Σµηνιτών». 

β.  Νόµος 3421/05 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις»     
     (ΦΕΚ 302/13-12-05 τ.Α΄) 
γ. Φ.429.1/3/150002/Σ.1/2-1-06 Κοινή Απόφαση Υπουργών Εθνικής Άµυνας    
     και ∆ηµόσιας 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 Ιουλ.2008 Αποφ.ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ.1435/21-7-08 τ.Β΄) 
     και Φ.429.1/2/280117/Σ.22/11 Ιαν.2011 Απόφ.ΥΕΘΑ (ΦΕΚ. 111/7-2-11 τ.Β΄) 
ε. Φ.429.1/10/150128/Σ.21/10 Ιαν. 2006 Απόφ.ΥΦΕΘΑ «Ρύθµιση στρατολογικών  
    θεµάτων ατόµων ειδικών κατηγοριών» (ΦΕΚ 61/24-1-06, τ.Β΄), όπως   
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     τροποποιήθηκε µε τη Φ.429.1/3/280118/Σ.23/11 Ιαν. 2011 Αποφ.ΥΕΘΑ 
     (ΦΕΚ.111/7-2-11 τ. Β΄) 
στ.Φ.422/Α∆ 431105/Σ. 327/24 Νοε 2011/ΓΕΑ/Β4/2 

 

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 ή µεταφερθεί  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 2014 (γεννηµένοι το έτος 1993), που  
είναι  γραµµένοι  στα  µητρώα  αρρένων  των  Νοµών  Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Άρτας, 
Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας, Σερρών, Ηµαθίας, Πιερίας, 
Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Ευβοίας, Φωκίδας 
και Βοιωτίας (Σ.Υ. Ηπείρου, Θεσ/νίκης, Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας και 
Σ.Υ. Στερεάς Ελλάδας). 
 

  β.  Τους στρατεύσιµους των κλάσεων 1989 έως και 2013 (γεννηµένοι το 
1968 έως και το 1992), 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 1 Αυγούστου  2011  έως  και  31 Οκτωβρίου 
2011.   
 
  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 Νοεµβρίου 2011 έως και 31 Ιανουαρίου 2012. 
 
  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. 
   

ζ.  Τους στρατεύσιµους, που µε διαταγές της ∆ιεύθυνσης Στρατολογικού 

του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, εκτός των παραπάνω κατηγοριών, εντάχθηκαν ή 
θα ενταχθούν στην 2012 Α΄/ΕΣΣΟ για διάφορους λόγους (υπηρεσιακές ανάγκες, 
ικανοποίηση αιτηµάτων στρατευσίµων κ.λ.π). 
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η.  Τους στρατεύσιµους που µε διαταγές της ∆ιεύθυνσης Στρατολογικού 

Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας 
µεταφέρθηκαν, από άλλους κλάδους των Ενόπλων ∆υνάµεων 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  µέχρι 15 ηµέρες πριν από την 
ηµεροµηνία   της  κατάταξης,  πλην  των  καλουµένων  µε  την  παράγραφο  1α  της  
παρούσας, που υπέβαλαν ή θα υποβάλουν σχετική αίτηση µέχρι και την ηµεροµηνία 
που υποχρεούνται να καταταγούν αρχικά. 
 
            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 Ε∆ΥΕΘΑ 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 ∆ιοίκηση Στρατολογίας, σύµφωνα 
µε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του (β) σχετικού. 

 
                     ιδ.   Τους στρατευσίµους και ανυποτάκτους 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.  

 
 

2.  Όσοι από τους καλούµενους µε την παράγραφο 1 θα κηρυχθούν 
ανυπότακτοι, λόγω µη κατάταξής τους, θα εξακολουθούν να καλούνται µε την 
παρούσα.  

 

ΠΟΙΟΙ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
 
 3.    Αναβάλλεται η κατάταξη στην ΠΑ 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.  

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
 
 4.      Οι ηµεροµηνίες κατάταξης των καλουµένων ορίζονται ως εξής: 
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                    α.  Η  13 Φεβρουαρίου 2012, για τις Στρατολογικές Υπηρεσίες : 
Αθήνας, Αττικής, ∆υτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, καθώς και για τους 
στρατεύσιµους όλων των Στρατολογικών Υπηρεσιών που έχουν περατώσει τη βασική 
τους εκπαίδευση ή έτυχαν  κατά το παρελθόν αναβολής για λόγους υγείας ή κρίθηκαν 
ικανοί κατηγορίας Ι2 έως Ι4 µε γνωµάτευση οποιασδήποτε Επιτροπής Απαλλαγών των 
Ενόπλων ∆υνάµεων.       
 

                     β. Η  14 Φεβρουαρίου 2012, για τις Στρατολογικές Υπηρεσίες: 
Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας,  ∆υτικής Ελλάδας  και 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
     

γ.  Η  15 Φεβρουαρίου 2012, για τις Στρατολογικές Υπηρεσίες: 
Θεσσαλονίκης, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, 
Πελοποννήσου, Θεσσαλίας και Κέρκυρας.    

               
δ. 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. 

 
ε.    Οι στρατεύσιµοι της υποπαραγράφου 1στ κατατάσσονται: 

 
                             (1) Εντός 5νθηµέρου 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. 
 
           στ. Οι στρατεύσιµοι και ανυπότακτοι παραγράφου 1ια, οι οποίοι 
υποχρεούνται να καταταγούν εκτός ΕΣΣΟ και οπωσδήποτε εντός πενθηµέρου  από 
της κοινοποιήσεως της Γνωµάτευσης στο αρµόδιο Στρατολογικό Γραφείο. 
 

ζ.   Οι στρατεύσιµοι της υποπαραγράφου 1ιβ, που κατατάσσονται στις 
Στρατιωτικές Φυλακές, εγγράφονται στη δύναµή τους από τη σύλληψή τους. 
 
                     η.  Οι στρατεύσιµοι της υποπαραγράφου 1ιγ κατατάσσονται εντός 
προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από της εκδόσεως της απορριπτικής πράξης. 
 

5.   Για τους κατατασσόµενους αργότερα από την καθοριζόµενη για την 

κατηγορία τους ηµεροµηνία έως και  17 Φεβρουαρίου 2012, 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 4δ ,ε, στ, η 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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ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΚΙΝΗΣΗ 
 
 7.      Όλοι οι  στρατεύσιµοι που καλούνται  µε την παρούσα, υποχρεούνται να 

καταταγούν στην 124 ΠΒΕ (Τρίπολη), εκτός αυτών  που έχουν περατώσει τη βασική 
τους εκπαίδευση ή έτυχαν  κατά το παρελθόν αναβολής για λόγους υγείας ή κρίθηκε η 
σωµατική τους ικανότητα µε γνωµάτευση οποιασδήποτε Επιτροπής Απαλλαγών των 

Ενόπλων  ∆υνάµεων  οι  οποίοι υποχρεούνται για  κατάταξη  στην 123 ΠΤΕ (Τατόϊ 
Αττικής).  
 
 
 8. Η 124 ΠΒΕ, για όσους από τους παραπάνω επιλεγούν ως ∆όκιµοι 
Έφεδροι Αξκοί,  να ζητήσει  αυτεπάγγελτα πλήρες ΑΦΜ από τις Στρατολογικές 
Υπηρεσίες και Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου από την αρµόδια Εισαγγελία 
Πρωτοδικών. 
 
 9.   Για την κανονική µετακίνησή τους και  την εµπρόθεσµη παρουσίασή τους 
στις Μονάδες 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 (γ) 
σχετικού και 32 του (δ) όµοιου. 
   
                      β.   Να έχουν οπωσδήποτε µαζί τους το ∆ελτίο της Αστυνοµικής τους 
Ταυτότητας, ή το διαβατήριο τους, ή άλλο επίσηµο στοιχείο που αποδεικνύει την 
ταυτότητά τους, το οποίο υποχρεωτικά θα παραδώσουν στις Μονάδες Κατάταξης, το 
∆ελτίο Κατάταξης που θα τους στείλουν οι Στρατολογικές Υπηρεσίες, καθώς και 
ακτινογραφία θώρακα, που θα συνοδεύεται από γνωµάτευση ακτινολόγου ή 
πνευµονολόγου ιατρού  από οποιοδήποτε ∆ηµόσιο ή Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο, ή 
Κέντρο Υγείας, ή Στρατιωτικό Νοσοκοµείο.  
   

γ.   Να έχουν µαζί τους ακριβές αντίγραφο τίτλου σπουδών όσοι  είναι  
πτυχιούχοι  Ανωτέρων ή Ανωτάτων Σχολών.  
 
         10.  Οι Μονάδες κατάταξης 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. 

 
ΛΟΙΠΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
 
 11. Να εφαρµοσθούν επακριβώς οι διατάξεις των (β), (γ) και (δ) σχετικών. 
          

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 123  ΠΤΕ. 
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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. ∆ιευκρινίζεται ότι 
µόνο οι µόνιµα εγκατεστηµένοι στο εξωτερικό δικαιούνται να κινηθούν  µε δαπάνες του 
∆ηµοσίου  και  µόνο για την αρχική  κατάταξη  και  την οριστική  τους απόλυση.  Σ΄ 
αυτή την περίπτωση ο καταλογισµός γίνεται από τα οριστικά έξοδα της Μονάδας, στην 
οποία  εκτός  των  άλλων   δικαιολογητικών  θα  υποβάλλεται   και  πιστοποιητικό   της 
Αρµόδιας  Προξενικής Αρχής από την οποία θα προκύπτει η παραπάνω ιδιότητα, µαζί 
µε τις  αποδείξεις των εισιτηρίων. 
 
 
 14. Οι ∆ιοικητικές, ∆ηµοτικές, 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/ΤΜ/3 να φροντίσει για την ευρεία δηµοσίευση  της 
παρούσας. Το ΓΕΑ/ΕΓΑ/Τµήµα Ιστοσελίδας να δηµοσιεύσει την παρούσα στο 

διαδίκτυο (internet)  στην ιστοσελίδα www.haf.gr 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο  

 
 

Ανχης (ΣΣΝΣ) Θεοδώρα Μαρτίνου 
        ∆ιευθυντής Β4/ΓΕΑ 

 

 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
                  ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 
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