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ΘΕΜΑ :

Πρόσκληση - Επιλογή - Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού
(Συστήματα -Τρόποι Επιλογής)

ΣΧΕΤ :

α. Άρθρο 10 Ν.3421/05 “Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις “
(ΦΕΚ 302 τ. Α’), όπως ισχύει
β. Φ.429.1/53/158328/Σ.1962/29-12-2005/Κοινή Απόφ. ΥΠΕΣ- ΥΠΕΞ ΥΦΕΘΑ- Δημ. Τάξης
γ. Φ.430/2/361244/3288/15 Απρ 22/ΓΕΕΘΑ/Β4/3

1. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία,
οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2004 (κλάσεως 2025) είχαν υποχρέωση να
καταθέσουν στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες Δελτίο Απογραφής κατά το
χρονικό διάστημα από 02 Ιανουαρίου 2022 μέχρι 31 Μαρτίου 2022. Κατόπιν αυτού,
παρακαλούνται οι αρμόδιες «Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμίας και Β/θμίας
Εκπαίδευσης» του Υ.ΠΑΙ.Θ να υπενθυμίσουν στους στρατευσίμους που γεννήθηκαν
το έτος 2004 και φοιτούν στις υπαγόμενες σε αυτές σχολικές μονάδες και δεν
απογράφηκαν, ότι υποχρεούνται έστω και εκπρόθεσμα να καταθέσουν το
συντομότερο δυνατόν δελτίο απογραφής.
2. Η συμπλήρωση και κατάθεση του ΔΑ είναι δυνατόν να πραγματοποιείται
είτε στις Στρατολογικές Υπηρεσίες, είτε στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές ( για τους διαμένοντες στο
Εξωτερικό) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είτε ηλεκτρονικά (μέσω της
Ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος, www.stratologia.gr, από το Μενού “Υποβολή
Αιτημάτων/ Κατάθεση Δελτίου Απογραφής” με χρήση κωδικών taxisnet).
3. Οι στρατεύσιμοι οφείλουν να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους ή να
αποστείλουν πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα :
α. Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικού διαβατηρίου
β. Δημόσιο Έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού
Μητρώου (ΑΦΜ).
γ. Δημόσιο Έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Βεβαίωση ΑΜΚΑ.

-2δ. Σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης ή βεβαίωσης για όσους έχουν σοβαρό
πρόβλημα υγείας.
4. Εφόσον οι στρατεύσιμοι κωλύονται για οποιονδήποτε λόγο, η κατάθεση
του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει μέσω ειδικού πληρεξούσιου (η
πληρεξουσιότητα θα πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως).
5. Επισημαίνεται ότι οι στρατεύσιμοι, ανεξαρτήτως αν διαμένουν στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οφείλουν να δηλώσουν υποχρεωτικά κατά την κατάθεση
Δελτίου Απογραφής, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail),
προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση ενημέρωσή τους αναφορικά με τις
στρατολογικές τους υποχρεώσεις.
6. Η εκπρόθεσμη κατάθεση του Δελτίου Απογραφής συνεπάγεται ως
διοικητική κύρωση μηνιαία πρόσθετη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση, ενώ η μη
υποβολή του συνεπάγεται δίμηνη πρόσθετη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.
7. Οι αποδέκτες προς ενέργεια, παρακαλείται για τις δικές του κατεπείγουσες
ενέργειες, ώστε εκτός από τη δημοσιοποίηση του παρόντος να δοθεί ιδιαίτερη
βαρύτητα στην πλήρη συμπλήρωση του Δελτίου Απογραφής, στο οποίο θα πρέπει
υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, E-mail.
8. Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση, απορία ή πληροφορία μπορείτε να
απευθύνεστε στην Υπηρεσία μας (τηλέφωνα: 2131501704, 2131501705,
2131501709, 2131501706, 2131501707, 2131501702) ή σε οποιαδήποτε
Στρατολογική Υπηρεσία.
9. Χειριστής θέματος : Υπλγός (ΝΟΜ) Βασιλική Ντεργιαντέ, Εισηγητής 2ου
Τμήματος, τηλ: 2131501709.

Ακριβές αντίγραφο

Ανχης (ΝΟΜ) Κωνσταντίνος Τσολακίδης
Υποδιευθυντής
(Για τον απουσιάζοντα Διευθυντή)

Υπλγός (ΝΟΜ) Βασιλική Ντεργιαντέ
Εισηγητής 2ου Τμήματος

