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1.    Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα σχετικά οι στρατεύσιμοι της κλάσης

2025 (γεννημένοι το έτος 2004) που διαμένουν στις Περιφερειακές Ενότητές μας,
υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στην Υπηρεσία μας, στα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές από 02 Ιανουαρίου
2022 μέχρι 31 Μαρτίου 2022. Η ανωτέρω διαδικασία δύναται να ολοκληρωθεί και
ηλεκτρονικά απο την ιστοσελίδα www.stratologia.gr κάνοντας είσοδο με κωδικούς
taxisnet  και  Στρατιωτικό  Αριθμό.  Η  Υπηρεσία  εισηγείται  την  παρότρυνση  των
υπόχρεων  σε  κατάθεση  Δελτίου  Απογραφής  να  ολοκληρώσουν  τη  διαδικασία
ηλεκτρονικά, στα πλαίσια του περιορισμού της εξάπλωσης του κορονοΐού.
 

2.    Δεδομένου  ότι  η  διαδικασία  απογραφής  και  η  επιτυχής  έκβαση της
στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη σωστή και ευρεία ενημέρωση των στρατευσίμων,
παρακαλούμε για την ακριβή και έγκαιρη ειδοποίηση των ενδιαφερομένων σχετικά με
τα παρακάτω:
 

        α.   Οι στρατεύσιμοι μπορούν να προσέλθουν στην πλησιέστερη στον
τόπο κατοικίας τους Στρατολογική Υπηρεσία ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 
ανεξάρτητα από το Δήμο εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων.
 

        β.  Κατά την προσέλευσή τους, θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα,
πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:
 

              (1)   Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου,
 

              (2)   Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΦΜ, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια
ΔΟΥ,
 

            (3)   Βεβαίωσης ΑΜΚΑ, η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο 
www.amka.gr, καθόσον η αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων (ΑΔΤ-ΑΦΜ-ΑΜΚΑ) στο
Δελτίο Απογραφής είναι υποχρεωτική.
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ΘΕΜΑ : Προσκλήσεις Παρουσίασης Στρατευσίμων στα Στρατολογικά Γραφεία
(ΣΓ) περιοχής των

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.   Ειδικά,  οι  διαμένοντες  στο  εξωτερικό  θα  απογραφούν  και  στις
αρμόδιες  Προξενικές  Αρχές  μέσω  του  δικτυακού  τόπου  (www.stratologia.gr)
υποχρεούμενοι να προσκομίσουν, εφόσον δε διαθέτουν κάποιο από τα αναφερόμενα
στην παράγραφο 2β δικαιολογητικά επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της
ταυτοπροσωπίας  τους.  Οι  Προξενικές  Αρχές  υποχρεούνται  να  αποστείλουν
ταχυδρομικά τα Δελτία Απογραφής στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες.
 

        δ.    Οι στρατευσίμοι οφείλουν να γνωστοποιήσουν υποχρεωτικά κατά
την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους
 (e-mail), προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση ενημέρωσή τους αναφορικά με τις
στρατολογικές τους υποχρεώσεις, ώστε να αποφευχθούν πιθανές συνέπειες από μη
ενημέρωση (παραλαβή σημειώματος κατάταξης, προσθετη στρατιωτική υποχρέωση,
αδυναμία ευρεσης από τις Αστυνομικές Αρχές κλπ.)
 

       ε.    Όσοι  πάσχουν  από  σοβαρά  και  μόνο  προβλήματα  υγείας  
υποβάλλουν οι ίδιοι ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποί τους Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση,
στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.
 

         στ.    Οι στρατεύσιμοι μπορούν να εκτυπώνουν από τη Δικτυακή Πύλη
των Στρατολογικών Υπηρεσιών (www.stratologia.gr) Αποδεικτικό Κατάθεσης ΔΑ 
πληκτρολογώντας  το  στρατιωτικό  τους  Αριθμό  ή  τον  Αριθμό  του  Δελτίου  της
Αστυνομικής τους ταυτότητας.
 

         ζ.    Όσοι δεν τηρούν τις παραπάνω υποχρεώσεις τους υπέχουν τις
παρακάτω πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
 

               (1)    Ενός (1) μηνός σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του
Δελτίου Απογραφής.
 

              (2)   Δύο  (2)  μηνών  σε  περίπτωση  μη  υποβολής  του  Δελτίου
Απογραφής.
 

             (3)   Τριών  (3)  μηνών  σε  περίπτωση  αναγραφής  στο  Δελτίο
Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.
 

         η.    Οι μη εγγεγραμμένοι σε μητρώο αρρένων (αδήλωτοι), οι οποίοι
υποχρεούνται  να  απογραφούν,  προκειμένου  να  θεωρηθούν  ως  εμπροθέσμως
καταθέσαντες ΔΑ, οφείλουν μέχρι 31 Μαρτίου 2022 να υποβάλουν στην αρμόδια
Στρατολογική  Υπηρεσία  βεβαίωση της  αρμόδιας  Υπηρεσίας,  από την  οποία  να
προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στο Μητρώο Αρρένων.
 

3.     Οι  εμπλεκόμενοι  αποδέκτες  στους  οποίους  κοινοποιείται  το  παρόν
παρακαλούνται για τις δικές τους κατεπείγουσες ενέργειές, ώστε το περιεχόμενο να
καταστεί γνωστό στους στρατεύσιμους με οιονδήποτε κατά την κρίση τους πρόσφορο
και αποτελεσματικό τρόπο, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην πλήρη συμπλήρωση
του ΔΑ (ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, e-mail).
 

4.     Ειδικά, οι Δήμοι παρακαλούνται να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο
τρόπο για την παρουσίαση στις  Στρατολογικές Υπηρεσίές Αττικής ή στα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) όλους τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Αρρένων
τους  με  έτος  γέννησης  2004 προς  αποφυγή  διαμαρτυριών  εκ  μέρους  των
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στρατευσίμων για επιβληθείσες κυρώσεις εξαιτίας της μη ενημέρωσής τους.
 

5.     Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η Γενική Γραμματεία δια
βίου Μάθησης (για τα ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Γυμνάσια και Λύκεια), ο
ΟΕΕΚ και ο ΟΑΕΔ παρακαλούνται να αναπαράγουν το παρόν σε φωτοαντίγραφα και
να το αποστείλουν σε όλα τα Δημόσια – Ιδιωτικά Ενιαία Λύκεια, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΙΕΚ
της αρμοδιότητάς τους, για ενημέρωση των μαθητών – καταρτιζομένων που έχουν
γεννηθεί  το  έτος  2004,  ανεξαρτήτως  των  τάξεων  που  παρακολουθούν  οι
ενδιαφερόμενοι.
 

6.    Τα  Λύκεια,  ΙΕΚ και  ΕΠΑΣ παρακαλούνται  να  μεριμνήσουν  ώστε  να
λάβουν  ενυπογράφως  γνώση  των  προαναφερομένων  και  του  συνημμένου
προγράμματος όλοι οι μαθητές που έχουν γεννηθεί το έτος 2004, ανεξαρτήτως των
τάξεων που παρακολουθούν.
 

7.     Για οποιαδήποτε ερωτήματα ή απορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην
Υπηρεσία μας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, στα τηλέφωνα 2131501774-80, email 
sgdytattik@5512.syzefxis.gov.gr (Πέτρου Ράλλη 2, Ταύρος ΤΚ 11855 ).
 

8.     Χειριστής θέματος: Ανθλγός (ΝΟΜ) Χρυσή Κουρτάκη, Εισηγητής 2ου
Τμήματος τηλ.2131501780.
 

Ακριβές αντίγραφο
Σχης (ΝΟΜ) Ευαγγελία Αθανασίου

Διευθυντής

Ανθλγός (ΝΟΜ) Χρυσή Κουρτάκη
Εισηγητής 2ου Τμήματος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Ενδεικτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Παρουσίασης Στρατευσίμων κλάσης
2025
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια Συνημμένα
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ -
Περιφέρεια Αττικής -
ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ -
ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ -
ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ -
ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ -
ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ -
ΔΗΜΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ -
ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ -
ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ -
ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -
ΔΗΜΟ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ -
ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ -
ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ -
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Α΄Αθήνας

-

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄
Αθήνας

-

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄
Αθήνας

-

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄
Αθήνας

-

Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής -
Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Αττικής -
Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά -
ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ -
Αποδέκτες για Πληροφορία
Α ΔΣΥ -
ΣΥ Δυτικής Αττικής -
Υπουργός Εθνικής Αμυνας//Διεύθυνση
Ενημέρωσης (ΥΕΘΑ//ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ)

-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ -
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