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1.    Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία

οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2026 (γεννημένοι το έτος 2005) είναι υποχρεωμένοι να
καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2023 (από  02
Ιανουαρίου 2023 έως και 31 Μαρτίου 2023) . Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής
μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε απο τους παρακάτω τρόπους :
 

      α. Ηλεκτρονικά  μέσω  της  Ενιαίας  Ψηφιακής  Πύλης  της  Δημόσιας
Διοίκησης (www.gov.gr) με χρήση κωδικών taxisnet, επιλέγοντας από την κατηγορία
«Στράτευση», τη διαδρομή «Απογραφή» - «Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρα-
τευσίμων» .
 

       β. Σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) , για τους διαμένοντες στην Ελλάδα.
 

       γ. Σε οποιαδήποτε Ελληνική Προξενική Αρχή για τους διαμένοντες στο
εξωτερικό.
 

2.    Κατά την προσέλευσή τους σε ΣΥ, ΚΕΠ ή Ελληνική Προξενική Αρχή,οι
στρατεύσιμοι  θα  πρέπει  να  προσκομίσουν  απαραίτητα,  πρωτότυπα  ή  ευκρινή
φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:
 

      α. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο.
 

     β.  Δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται  ο Αριθμός Φορολογικού
Μητρώου (ΑΦΜ) .
 

     γ.  Δημόσιο  έγγραφο  στο  οποίο  αναγράφεται  ο  Αριθμός  Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Βεβαίωση ΑΜΚΑ (μέσω του www.amka.gr)
 

ΠΡΟΣ :

Πίνακας Αποδεκτών

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ.: 2131501774
e-mail:
sgdytattik@5512.syzefxis.gov.gr

ΚΟΙΝ : Φ.430/66/29751
Σ.18448
Αθήνα, 15 Νοε  22

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.429.1/47/354987/Σ.2252/09-12-2013/ΚΥΑ Υπουργών Εξωτερικών
Εθνικής  Άμυνας,  Εσωτερικών,  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του
Πολίτη (ΦΕΚ 3176 Β)



3.   Όσοι  στρατεύσιμοι  αντιμετωπίζουν  σοβαρά προβλήματα  υγείας  ,  θα
πρέπει  επιπρόσθετα  να  προσκομίσουν  ή  να  υποβάλουν  ηλεκτρονικά  ιατρικές
γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθησή
τους.
 

4.   Ειδικά, οι διαμένοντες στο εξωτερικό, εφόσον δε διαθέτουν κάποιο απο τα
δικαιολογητικά της παραγράφου 2, πρέπει να προσκομίσουν κατά την απογραφή
τους  επίσημα  ξενόγλωσσα  έγγραφα  απόδειξης  της  ταυτοπροσωπίας  τους.  Οι
Προξενικές  Αρχές  ,  μετά  την  ηλεκτρονική  καταχώριση  των  στοιχείων  των
στρατευσίμων, εκτυπώνουν τα Δελτία Απογραφής τα οποία υπογράφονται από τους
στρατευσίμους και  τα αποστέλλουν συγκεντρωτικά στις  αρμόδιες Στρατολογικές
Υπηρεσίες.
 

5.   Επίσης, οι στρατεύσιμοι, ανεξαρτήτως αν διαμένουν στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό,  οφείλουν να δηλώσουν υποχρεωτικά κατά την κατάθεση του Δελτίου
Απογραφής, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail), προκειμένου να
είναι  δυνατή  η  άμεση  ενημέρωση  τους  αναφορικά  με  τις  στρατολογικές  τους
υποχρεώσεις,  ωστε  να  αποφευχθούν πιθανές  μελλοντικές  γι΄αυτούς   συνέπειες
(πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, αδυναμία εύρεσης απο τις Αστυνομικές Αρχές
κλπ).
 

6.   Αποδεικτικό κατάθεσης δεν εκδίδεται από τις ΣΥ, τα ΚΕΠ ή τις Προξενικές
Αρχές. Οι στρατεύσιμοι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να το εκτυπώνουν μέσω της
ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr), από το μενού «Πληροφορίες-
Πληροφορίες για την απογραφή μου».
 

7.   Όσοι  δεν  τηρούν  τις  άνω  υποχρεώσεις,  θα  υπέχουν  τις  παρακάτω
διοικητικές κυρώσεις :
 

      α.  Ένα  (1)  μήνα  πρόσθετη  στρατιωτική  υποχρέωση,  σε  περίπτωση
εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής.
 

      β. Δύο (2) μήνες πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σε περίπτωση μη
υποβολής του Δελτίου Απογραφής.
 

      γ.  Τρείς (3) μήνες πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σε περίπτωση
αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών
δικαιολογητικών.
 

8.   Οι  εμπλεκόμενοι  αποδέκτες  στους  οποίους  κοινοποιείται  το  παρόν
παρακαλούνται για τις δικές τους κατεπείγουσες ενέργειες, 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).
 

9.   Ειδικά, οι  Δήμοι παρακαλούνται  να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο
τρόπο όλους τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Αρρένων τους με έτος γέννησης
2005 προς αποφυγή διαμαρτυριών εκ μέρους των στρατευσίμων για επιβληθείσες
κυρώσεις εξαιτίας της μη ενημέρωσής τους.
 

10.  Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η Γενική Γραμματεία δια
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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  2005,  ανεξαρτήτως  των  τάξεων  που  παρακολουθούν  οι
ενδιαφερόμενοι.
 

11.  Για  οποιαδήποτε  πληροφορία  σχετικά  με  την  κατάθεση  Δελτίου
Απογραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις ΣΥ, στα ΚΕΠ ή στις
Ελληνικές Προξενικές Αρχές του εξωτερικού. Τα στοιχεία επικοινωνίας των ΣΥ είναι
διαθέσιμα  στο  μενού  («Επικοινωνία»  του  ιστοτόπου  του  Νομικού  Σώματος
(www.stratologia.gr).Μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία μας, κάθε εργάσιμη
η μ έ ρ α  κ α ι  ώ ρ α ,  σ τ α  τ η λ έ φ ω ν α  2 1 3 1 5 0 1 7 7 4 - 8 0 ,  e m a i l  
sgdytattik@5512.syzefxis.gov.gr  (Πέτρου Ράλλη 2, Ταύρος ΤΚ 11855 ).
 

12.  Χειριστής  θέματος:  Yπλγός  (ΝΟΜ)  Μαρία  Πάτση,  Εισηγητής 2ου
Τμήματος τηλ.2131501780/76/78/73.
 

Ακριβές αντίγραφο
Σχης (ΝΟΜ) Όλγα Ηλιάδου

Υποδιευθυντής
(Για τον απουσιάζοντα Διευθυντή)

Υπλγός (ΝΟΜ) Μαρία Πάτση
Εισηγητής 2ου Τμήματος
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια Συνημμένα
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ -
Περιφέρεια Αττικής -
ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ -
ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ -
ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ -
ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ -
ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -
ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ -
ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ -
ΔΗΜΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ -
ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -
ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ -
ΔΗΜΟ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ -
ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ -
ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ -
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Α΄Αθήνας

-

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄
Αθήνας

-

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄
Αθήνας

-

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄
Αθήνας

-

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
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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