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              Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 
Τα αγόρια που γεννήθηκαν το έτος 2000 (κλάσης 2021) είναι υποχρεωμένα 
να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2018 (02 
Ιανουαρίου έως και 02 Απριλίου) στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες, 
στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών(ΚΕΠ) ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές, 
ανεξάρτητα με τη Δημοτική Ενότητα εγγραφής τους στα μητρώα 
αρρένων. 

1) Η κατάθεση δελτίου απογραφής είναι υποχρεωτική και γίνεται από 
τους ίδιους τους στρατεύσιμους, οι οποίοι πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί 
τους, πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα, των παρακάτω δικαιολογητικών:  
α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου. 
β) Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ. 
γ) Βεβαίωση ΑΜΚΑ. 
 

 Επιπρόσθετα, για την επίτευξη ταχύτερης και πληρέστερης 
επικοινωνίας, οι στρατεύσιμοι οφείλουν να γνωστοποιούν κατά την κατάθεση 
του Δελτίου Απογραφής, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (E-
mail). 
 

2) Οι διαμένοντες στο εξωτερικό θα απογραφούν στις αρμόδιες 
Προξενικές Αρχές, υποχρεούμενοι να προσκομίσουν, εφόσον δε διαθέτουν 
κάποιο από τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά, επίσημα ξενόγλωσσα 
έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους. 
Η ενημέρωση  για την απογραφή τους θα γίνει με τη μέριμνα των οικείων 
τους. 
 

3) Όσοι έχουν προβλήματα υγείας, για τα οποία πιθανολογείται η 
ακαταλληλότητα για στράτευση τους, θα πρέπει υποβάλλουν ιατρικές 
γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, από τις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η 
πάθηση τους.  
 
 4) Οι μη εγγεγραμμένοι σε μητρώο αρρένων, οι οποίοι υποχρεούνται 
να απογραφούν (αδήλωτοι), προκειμένου να θεωρηθούν ως εμπροθέσμως 



καταθέσαντες, οφείλουν μέχρι την ανωτέρω καθορισμένη προθεσμία, να 
υποβάλουν στις Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα κατά τόπους Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας 
(δημοτολόγια - γραφείο μητρώων αρρένων του Δήμου), από την οποία θα 
προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε μητρώα 
αρρένων. 
Οι παραπάνω έχουν υποχρέωση να απογραφούν εντός μηνός από την 
έκδοση της απόφασης εγγραφής τους στο μητρώο αρρένων. 
 
 
 Τέλος, η κατάθεση δελτίου απογραφής ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Σε 
διαφορετική περίπτωση οι στρατεύσιμοι αντιμετωπίζουν ΠΟΙΝΗ 
ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 
 
α) Ενός (1) μηνός πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση 
εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής. 
β) Δύο (2) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση μη 
υποβολής του Δελτίου Απογραφής. 
γ) Τριών (3) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση 
αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης 
ανακριβών δικαιολογητικών. 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 
2313/320820,-821,-833,-834,-842,-848 Στρατολογική Υπηρεσία 
Θεσσαλονίκης 
2313/304050, 2-56 Γραφείο Δημοτολογίων Δήμου Ωραιοκάστρου  
2313/337120,-121, -122 ΚΕΠ Δημοτικής ενότητας Ωραιοκάστρου 
2394020316 ΚΕΠ Δημοτικής ενότητας Μυγδονίας 
2313337820, -821ΚΕΠ Δημοτικής ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας  
 
 
 
                                       Ο Δήμαρχος  
 
 
                                     Αστέριος Γαβότσης                                


