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ΘΕΜΑ: 

 
Πρόσκληση Στρατευσίμων 2021 Ε΄/ ΕΣΣΟ 

   

ΣΧΕΤ.: α. ΠαΔ 4-11/95/ΓΕΑ «Τυποποίηση Κινήσεων Ν/Σ Σμηνιτών» 

 β. Ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες Διατάξεις» (A΄ 
302), 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» (Β΄ 
14) 

 δ. Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4-1-06 Απόφαση ΥΦΕΘΑ «Ρύθμιση 
Ορισμένων Στρατολογικών Θεμάτων» (Β΄ 34), όπως ισχύει σήμερα 

 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 

 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 (33ο) έτος της 
ηλικίας τους» (Β΄ 1798) 

 η. Η Υπ’ Αριθμ.247153α/12 Αυγ 19/Απόφαση Πρωθυπουργού και 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή» (Β΄ 3181) 
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          θ.    Άρθρο 13 παρ. 11 του Ν.4812/2021 «Κύρωση της από 24/3/2021   
                 τροποποίησης της από 3/2/2021 επιμέρους σύμβασης […] ρυθμίσεις  
                 για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και  
                 άλλες διατάξεις (Α΄ 110). 
 
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 των κλάσεων 1998 έως και 2023 
(γεννημένοι το 1977 έως και το 2002) 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 01 Μαΐου 2021 έως και 30 

Ιουνίου 2021. 
 
  β. Τους στρατεύσιμους των κλάσεων της παραγράφου 1α της 
παρούσας που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η 

ημερομηνία λήξης της περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1 Ιουλίου 2021 έως και 

31 Αυγούστου 2021. 
 
  γ. 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. 
  
  δ. 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. 
 
  ε. Τους στρατεύσιμους και ανυπότακτους μετά τη διακοπή της 

ανυποταξίας τους, που έτυχαν αναβολής κατάταξης ως νοσηλευόμενοι, 
σύμφωνα με το άρθρο 15 του (β) σχετικού. 
 
  στ. Τους στρατεύσιμους, που με διαταγές της Διεύθυνσης 
Στρατολογικού (ΔΒ4) του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, εκτός των παραπάνω 

κατηγοριών, εντάχθηκαν ή θα ενταχθούν στην 2021 Ε΄/ΕΣΣΟ για διάφορους 
λόγους (υπηρεσιακές ανάγκες, ικανοποίηση αιτημάτων στρατευσίμων, κλπ). 
 
  ζ. Τους στρατεύσιμους που με διαταγές της Διεύθυνσης Β4 του 
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας μεταφέρθηκαν από τους άλλους κλάδους των 
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Ενόπλων Δυνάμεων στην Πολεμική Αεροπορία και υποχρεούνται να καταταγούν 
με τη 2021 Ε΄/ΕΣΣΟ.  

 

  η. Τους μονίμους κατοίκους εξωτερικού της παραγράφου 3 του 
άρθρου 40 του (β) σχετικού, εφόσον υποβάλουν αίτηση για αρχική κατάταξη 

τμηματικής εκπλήρωσης της θητείας τους.   
 
  θ. Όσους ανήκουν στις κλάσεις της παραγράφου 1α που 

προέρχονται από την κατηγορία των ανυπότακτων και παραλαμβάνουν 
σημείωμα κατάταξης της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας ή το αδίκημα της 
ανυποταξίας τους διακόπτεται, σύμφωνα με την παράγραφο 3δ του άρθρου 51 
του (β) σχετικού, μέχρι την προτεραία της ημερομηνίας κατάταξης των λοιπών 
καλουμένων από τον ίδιο Νομό. 
 
  ι. Τους στρατεύσιμους 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 (β) σχετικού. 
 
  ια. 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 3 
του άρθρου 29 του (β) σχετικού καθώς και τους στρατεύσιμους οι οποίοι διέκοψαν 
την αναβολή για κοινωνικούς λόγους μέχρι την προτεραία της ημερομηνίας 
κατάταξης των λοιπών καλουμένων από τον ίδιο Νομό.  
 
  ιβ. Τους στρατεύσιμους και ανυπότακτους της παραγράφου 1 του 
άρθρου 57 του (β) σχετικού που επιθυμούν να καταταγούν εκτός ΕΣΣΟ, σύμφωνα 

με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 1 του (ζ) όμοιου, από 28
η 

Σεπτεμβρίου 

2021 έως και την προηγούμενη της πρώτης ημέρας κατάταξης της 2021 
ΣΤ΄/ΕΣΣΟ. 
 
 2. Όσοι από τους καλούμενους με την παράγραφο 1 της παρούσας 
κηρυχθούν ανυπότακτοι, λόγω μη κατάταξής τους, θα καλούνται για κατάταξη, 
κατά τη διάρκεια της ανυποταξίας τους 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. 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
 
 4. Οι ημερομηνίες κατάταξης των καλουμένων ορίζονται ως εξής: 
 

  α. Η 27
η 

Σεπτεμβρίου 2021 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. 
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  β. Η  28
η 

Σεπτεμβρίου 2021, για τους λοιπούς στρατεύσιμους 
όλων των Στρατολογικών Υπηρεσιών. 
 
  γ. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι της υποπαραγράφου 1γ, 
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 και ανυπότακτοι (μετά τη διακοπή της 
ανυποταξίας τους) της υποπαραγράφου 1ε, 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. 
 
  ε. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι της υποπαραγράφου 1ι, 
υποχρεούνται να καταταγούν εκτός ΕΣΣΟ και οπωσδήποτε εντός πενθημέρου 
από της κοινοποιήσεως της Γνωμάτευσης στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία. 
 
  στ. Οι στρατεύσιμοι της υποπαραγράφου 1ια, κατατάσσονται εντός 
προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της εκδόσεως της απορριπτικής πράξης. 
 
  ζ. Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού της υποπαραγράφου 1η, οι 
οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν εκτός ΕΣΣΟ, εντός δέκα (10) ημερών από την 
υποβολή της σχετικής αίτησής τους. 
 
 5. Για τους κατατασσόμενους αργότερα από την καθοριζόμενη για την 

κατηγορία τους ημερομηνία και μέχρι 28
 
Σεπτεμβρίου 2021, 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, ε, στ,  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 διαπιστωθούν οι λόγοι της αντικειμενικής 
αδυναμίας. Και εφόσον αυτοί διαπιστωθούν, μπορούν, σύμφωνα με την 

παράγραφο 4 του άρθρου 31 του (β) σχετικού, να καταταγούν εντός πέντε (5) 

ημερών από την καθοριζόμενη ημερομηνία κατατάξεώς τους, χωρίς συνέπειες. 
Στην περίπτωση αυτή τεκμαίρεται ότι έχουν καταταγεί εμπρόθεσμα. 
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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 για κατάταξη 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 και να προσκομίσουν στο 
Κέντρο Κατάταξης: 
 
   (1)   Το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή το 
διαβατήριό τους ή άλλο επίσημο στοιχείο που αποδεικνύει την ταυτότητά τους.  
 
   (2)    Το σημείωμα κατάταξης που θα τους στείλουν 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)  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). 
 
   (6)  Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, όσοι είναι  πτυχιούχοι 
ανώτερων ή ανωτάτων σχολών.  
 
   (7) Όλα τα δικαιολογητικά που θα υποστηρίζουν τη 
συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής στοιχείων και αφορούν στην 
τοποθέτηση – μετάθεσή τους με βάση τα οικονομικά και κοινωνικά τους κριτήρια. 
 
   (8)    To αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου ανίχνευσης    
SARS COV 2 (τεστ PCR), το οποίο να έχει πραγματοποιηθεί  έως εβδομήντα δύο 
(72) ώρες πριν από την ημερομηνία κατάταξης. Ο έλεγχος ανίχνευσης διενεργείται 
δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, σε περιφερειακά ιατρεία ή 
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στα στρατιωτικά νοσοκομεία, με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης και του 
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου ταυτοποιητικού στοιχείου, 
σύμφωνα με το (θ) σχετικό. Οι υπόχρεοι για κατάταξη με θετικό αποτέλεσμα τεστ 
PCR δεν μεταβαίνουν για κατάταξη αλλά οφείλουν να αποστείλουν στο 
φρουραρχείο του τόπου κατοικίας τους βεβαίωση του ανωτέρω αποτελέσματος 
μέχρι την ημερομηνία κατάταξή τους. 
 
 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. 
 
         10.  Οι καλούμενοι που πάσχουν από χρόνιο νόσημα και παρακολουθούνται 
ιατρικά για τουλάχιστον έξι μήνες, μπορούν  κατόπιν  ραντεβού στα αντίστοιχα με 
την πάθησή τους  εξωτερικά ιατρεία να προσέρχονται, προ της κατάταξής τους,  
για εξέταση στο 251 ΓΝΑ (Αθήνα), με το σημείωμα κατάταξής τους και τον πλήρη  
ιατρικό φάκελο της πάθησής τους. Στην ιατρική γνωμάτευση, που θα εκδίδεται 
από τον αρμόδιο στρατιωτικό ιατρό να αναγράφεται το νόσημα και η σχετική  
παράγραφος του  Γενικού Πίνακα Νοσημάτων Παθήσεων και Βλαβών του ΠΔ 
11/2014 (Α΄ 17), όταν είναι εφικτό, καθώς και η  προτεινόμενη προς τις 
υγειονομικές επιτροπές  και τα ειδικά στρατολογικά συμβούλια κρίση σωματικής 
ικανότητας. Οι υπόχρεοι προς κατάταξη προσκομίζουν την ανωτέρω γνωμάτευση 
στο Κέντρο Κατάταξης, προκειμένου να εξεταστούν από τις αρμόδιες υγειονομικές 
επιτροπές  ή τα ειδικά στρατολογικά συμβούλια, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω 
παραπομπή τους στο 251 ΓΝΑ  ή εκτίμηση από ειδικό ιατρό. 
 
         11.  Οι υπόχρεοι προς κατάταξη με χρόνιο νόσημα, οι οποίοι δεν  δύνανται 
να εξεταστούν στο 251 ΓΝΑ, προσκομίζουν ιατρική γνωμάτευση της πάθησής 
τους από  θεράποντα ιατρό κρατικού νοσοκομείου. Στη γνωμάτευση αυτή πρέπει 
να αναγράφεται ότι ο θεράπων ιατρός παρακολουθεί συστηματικά τον εν λόγω 
ασθενή για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών και τηρεί πλήρη ιατρικό φάκελο της 
πάθησής του. Στις περιπτώσεις αυτές οι υπόχρεοι προς κατάταξη προσκομίζουν 
την προαναφερόμενη γνωμάτευση στα αρμόδια υγειονομικά όργανα της 124 ΠΒΕ, 
τα οποία αποφασίζουν, εφόσον είναι εφικτό,  την ένταξή τους  σε κατηγορία 
σωματικής ικανότητας χωρίς να χρειάζεται η περαιτέρω παραπομπή τους σε 
ειδικό ιατρό, άλλως  θα παραπέμπονται στο  251 ΓΝΑ. 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
        12. Να εφαρμοσθούν επακριβώς οι διατάξεις των (β), (γ) και (δ) σχετικών 
και ειδικότερα, το άρθρο 29 του (β) 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(ΔΝΣ). 
 
 13. Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες 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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 14. 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. Για τη δικαιολόγηση της ανωτέρω 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 στην 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 αρμόδιων 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.  
 
 15. Οι Διοικητικές και Αστυνομικές Αρχές παρακαλούνται να φροντίσουν 
για την κοινοποίηση της παρούσας εγκυκλίου με όλα τα μέσα που διαθέτουν για 
να λάβουν γνώση οι καλούμενοι στρατεύσιμοι. 
 
 16. Τα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας του Γενικού 
Επιτελείου Αεροπορίας να μεριμνήσουν για τη μεγαλύτερη κατά το δυνατό 
δημοσιοποίηση της παρούσας, η οποία θα βρίσκεται αναρτημένη και στο 
διαδίκτυο στις ιστοσελίδες του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Β4(ΔΝΣ) και 

του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας  (www.stratologia.gr και  www.haf.gr 
αντίστοιχα). 
 
 
                                             ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
 Ακριβές Αντίγραφο                                ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ 
 
 
 
 Σχης (ΝΟΜ) Γεώργιος Κοντραφούρης                
              Διευθυντής ΓΕΑ/Β4          
 
           
 

http://www.haf.gr/
ΑΔΑ: ΩΖΖ06-67Τ


		2021-08-23T12:44:35+0300
	Athens




