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ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                                                      
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Από το Τμήμα Δημοτολογίου (Γραφείο Μητρώων Αρρένων) του Δήμου Θεσσαλονίκης 
ανακοινώνεται  ότι οι άρρενες γεννημένοι το έτος 1999, (κλάσης 2020) υποχρεούνται να καταθέσουν 
δελτίο απογραφής τους από 2 Ιανουαρίου 2017 έως και 31 Μαρτίου 2017 στην πλησιέστερη στον 

τόπο κατοικίας τους Στρατολογική Υπηρεσία ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 
ανεξάρτητα με τη Δημοτική Ενότητα εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων. 

 
 Κατά την προσέλευση τους, θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα  τα παρακάτω 

δικαιολογητικά πρωτότυπα ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα: 
1)Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο 
2)Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ 
3)Βεβαίωση ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr. 
 
 Ειδικά οι διαμένοντες στο Εξωτερικό θα απογραφούν στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές μέσω 

του δικτυακού τόπου (www.stratologia.gr) και οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν, εφόσον 
δεν διαθέτουν κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της 
ταυτοπροσωπίας τους. Οι προξενικές Αρχές υποχρεούνται με την σειρά τους να αποστείλουν 
ταχυδρομικά τα Δελτία Απογραφής στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες. 
 
 Όσοι έχουν προβλήματα υγείας, για τα οποία πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση, 
υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις από τις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η 
πάθηση.  
 
 Οι στρατεύσιμοι οφείλουν να γνωστοποιήσουν κατά την κατάθεση του Δελτίου Απoγραφής 

τη διεύθυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου(E-mail) και θα έχουν την δυνατότητα να εκτυπώνουν από 
τη Δικτυακή Πύλη των Στρατολογικών Υπηρεσιών(www.stratologia.gr) Αποδεικτικό κατάθεσης ΔΑ 
πληκτρολογώντας το Στρατιωτικό Αριθμό τους ή τον Αριθμό του Δελτίου της Αστυνομικής τους 
Ταυτότητας. 
Σημειώνεται ότι η συμπλήρωση του δελτίου απογραφής είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση 
μη υποβολής του ή εκπρόθεσμης υποβολής του ή αναγραφής σε αυτό ανακριβών στοιχείων ή 
κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. 
 

Τέλος οι μη εγγεγραμμένοι σε μητρώο αρρένων οι οποίοι υποχρεούνται να απογραφούν (αδήλωτοι), 
προκειμένου να θεωρηθούν ως εμπροθέσμως καταθέσαντες, οφείλουν να υποβάλουν μέχρι την 
ανωτέρω καθορισμένη ημερομηνία στις Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα κατά τόπους Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας (Δημοτολόγια –γραφείο μητρώου 
αρρένων του Δήμου), από την οποία θα προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους 
στο μητρώο αρρένων και εν συνεχεία θα πρέπει να απογραφούν εντός μηνός από την έκδοση της 
απόφασης εγγραφής τους στο Μητρώο Αρρένων. 

 
Στην ανωτέρω ανακοίνωση συμπεριλαμβάνεται και η Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 

1) 2313/320820,-821,-830,-831,-848,-843 Στρατολογική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης  
2) 210/6574239 Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας 
3) 2313/317738,-7383 Γραφείο Μητρώου Αρρένων του Τμήματος Δημοτολογίου του Δήμου 

Θεσ/νικης. 
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