
 
Ταχ. Διεύθυνση: 

 
Βασ. Σοφίας 15 

 ΠΡΟΣ:  
Όλα τα ΚΕΠ της Χώρας (αποστολή με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Γεν. Επιτελείο Εθνικής Άμυνας: 
Β’ Κλάδος/Β4(ΔΝΣ) 
(Υπόψη κας Τσελεπίδου) 

  geetha_dsl@stratologia.gr 

 

 

 

 

Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα  
Πληροφορίες: Μιχάλης Βοσκάκης  
Τηλέφωνο: 
Φαξ: 
e-mail:  
 
 
 
 
 

2131313166 
2131313173 
m.voskakis@ydmed.gov.g
r 
 

 

 Θέμα: «Υπόμνηση οδηγιών για θέματα ΓΕΕΘΑ»  

Σχετ.: α)Το αριθμ.πρωτ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/9/12827/12-4-2017 έγγραφό μας 

          β) Το αριθμ.πρωτ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/7/οικ.10169/21-3-2017 έγγραφό μας 

 

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσής μας από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, 

εφιστούμε την προσοχή σας στην εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών που αφορούν 

οδηγίες προς όλα τα ΚΕΠ για θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας/Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. 

Ειδικότερα, υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει: 

 Να ενημερώνετε τους στρατεύσιμους που προσέρχονται στο ΚΕΠ 

προκειμένου να διακόψουν την αναβολή κατάταξής τους στις Στρατολογικές 

Υπηρεσίες να συμπληρώνουν υποχρεωτικά στις σχετικές αιτήσεις – 

υπεύθυνες δηλώσεις το email και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους. 

                                      

                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

& ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

 
 
 
  
Αθήνα,9 Νοεμβρίου 2017 
 
 Αριθ. πρωτ. 
 ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/27/38818 
      

mailto:geetha_dsl@stratologia.gr


 Να επιδίδετε στους στρατεύσιμους που διακόπτουν την αναβολή κατάταξής 

τους - μαζί με τη βεβαίωση υποβολής αιτήματος - και τη σελίδα της αίτησης 

στην οποία αναγράφεται η παράγραφος: «Έχω υποχρέωση να επισκεφθώ 

την ιστοσελίδα του Κλάδου μου (για το ΣΞ https://parousiasi.army.gr, για το 

ΠΝ στην ιστοσελίδα www.hellenicnavy.gr →Ενημέρωση→Θητεία στο 

ΠΝ→Πληροφορίες πριν την κατάταξη, και για την ΠΑ www.esso.haf.gr), 

προκειμένου να συμπληρώσω τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την 

κατάταξη, την τοποθέτηση σε Μονάδα και την ειδικότητά μου. Σε περίπτωση 

που δεν συμπληρώσω τα παραπάνω στοιχεία, τίθεμαι στη διάθεση της 

υπηρεσίας όσον αφορά στην κατάταξη-τοποθέτησή μου.»  

Οι παραπάνω ενέργειες είναι άκρως απαραίτητες, καθόσον ελλοχεύει ο 

κίνδυνος να μην ενημερωθούν έγκαιρα για την κατάταξη – τοποθέτησή 

τους και κατά συνέπεια να προκύψουν ευθύνες για τη μη ενημέρωσή τους. 

 
 
                                                                                              Με εντολή Υπουργού 
                                                                                     Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 
                                                                                               
                                                                                                 
                                                                                                  Κώστας Καπαρός 
 

       

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Γραμματείας και Παροχής 
Πληροφοριών 

Του Υπουργείου Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης 

Μαρίνα Χρύση 
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