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 Πρόσκληση στρατευσίμων, γεννηθέντων το έτος 2003, (κλάση 2024) 

                            για κατάθεση  Δελτίου Απογραφής 

 
Σύμφωνα με  σχετικές οδηγίες του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας,   

ανακοινώνουμε τα εξής: 

Οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2024 (γεννημένοι το έτος 2003), που διαμένουν στο 

εξωτερικό, είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής κατά το πρώτο τρίμηνο 

του έτους 2021, (δηλαδή, από 02.01.2021 έως και 31.03.2021), προσερχόμενοι στις 

αρμόδιες Προξενικές Αρχές. 

Ειδικότερα,  καλούνται οι στρατεύσιμοι που διαμένουν στα Ομόσπονδα Κρατίδια της 

Προξενικής δικαιοδοσίας του Προξενικού Γραφείου Βερολίνου, δηλ.: Βerlin, Brandenburg, 

Freistaat Sachsen, Freistaat Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern και Sachsen-Anhalt, 

να προσέλθουν στην Αρχή μας για να συμπληρώσουν και καταθέσουν  το Δελτίο Απογραφής 

τους. Λόγω των μέτρων προστασίας κατά του COVID-19, θα πρέπει να υπάρξει 

προσυνεννόηση για καθορισμό ημέρας και ώρας. Κατά την προσέλευσή τους, θα πρέπει να 

προσκομίσουν απαραίτητα, πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής 

Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου ή εφόσον δεν διαθέτουν κάποιο από τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους. 

Όσοι από τους προσκαλούμενους στρατεύσιμους τυχαίνει, κατά το εν λόγω χρονικό 

διάστημα, να βρίσκονται στην Ελλάδα, μπορούν να επισκεφθούν, για τον ίδιο σκοπό, την 

πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας τους Στρατολογική Υπηρεσία ή το πλησιέστερο Κέντρο 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ανεξάρτητα από το Δήμο στου οποίου τα Μητρώα Αρρένων 

είναι εγγεγραμμένοι. 

Επίσης, όλοι στρατεύσιμοι, ανεξαρτήτως αν διαμένουν στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, 

οφείλουν να γνωστοποιούν υποχρεωτικά κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής, τη 

διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (E-mail), προκειμένου να είναι δυνατή η 

άμεση ενημέρωσή τους σχετικά  με τη στρατολογική τους κατάσταση και να αποφευχθούν 

ενδεχόμενες συνέπειες από την έλλειψη επικοινωνίας , όπως αδυναμία εντοπισμού τους από τις 

αρμόδιες Αστυνομικές ή Προξενικές Αρχές, πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, κλπ. 

Όσοι στρατεύσιμοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, τα οποία πιθανόν να τους 

δημιουργούν ακαταλληλότητα για στράτευση, πρέπει να υποβάλουν σχετικές ιατρικές 

γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, με σαφή περιγραφή της πάθησης. 

 

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ, 

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ. 
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