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1.  Σας υπενθυμίζουμε ότι  με  το  (γ)  σχετικό,  το  Γενικό Επιτελείο  Εθνικής

Άμυνας,  ενημέρωσε  τα  αρμόδια  Υπουργεία  (και  το  Υπουργείο  Παιδείας  και
Θρησκευμάτων) ότι, σύμφωνα με τα (α) και (β) όμοια, οι στρατεύσιμοι της κλάσεως
2024  (γεννημένοι  το  έτος  2003),  είναι  υποχρεωμένοι  να  καταθέσουν  Δελτίο
Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2021 (02 Ιανουαρίου 2021 έως και
 31  Μαρτίου  2021)  σε  οποιαδήποτε  Στρατολογική  Υπηρεσία  ή  στα  Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόληψης
της διασποράς του νέου κοροναϊού Covid-19.
 

2. Επειδή η διαδικασία απογραφής και η επιτυχής έκβασή της στηρίζεται κατά
κύριο λόγο στη σωστή και ευρεία ενημέρωση των στρατεύσιμων και για την αποφυγή
επιβολής διοικητικών κυρώσεων λόγω εκπρόθεσμης ή μη κατάθεσης ΔΑ (πρόσθετη
στρατιωτική υποχρέωση) παρακαλούμε για τις δικές σας κατεπείγουσες ενέργειες,
ώστε το περιεχόμενο του συνημμένου εντύπου οδηγιών κατάθεσης ΔΑ να καταστεί
γνωστό με οποιοδήποτε κατά τη κρίση σας πρόσφορο και αποτελεσματικό τρόπο σε
όλα τα Λύκεια - Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς σας.
 

3.  Σας γνωρίζουμε  επίσης ότι  από την  έναρξη της  απογραφής και  μέχρι
σήμερα, πιθανόν λόγω των μέτρων πρόληψης κατά του κοροναΐου και των κλειστών
σχολείων  ο  αριθμός  των  απογραφέντων  είναι  πολύ  μικρός  σε  σχέση  με  τους
εγγραφέντες στα μητρώα αρρένων και την περσινή αντίστοιχη διαδικασία και για τον
λόγο αυτόν απαιτείται να γίνει υπενθύμιση στους ενδιαφερόμενους.
 

4. Τονίζεται ότι από φέτος υπάρχει η δυνατότητα να ολοκληρωθεί η διαδικασία
της  απογραφής  ψηφιακά  από  τους  ενδιαφερόμενους,  μέσω  της  ιστοσελίδας
www.stratologia.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet, χωρίς να απαιτείται
προσέλευση στην Στρατολογική Υπηρεσία ή στα ΚΕΠ.
 

5. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
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