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ΘΕΜΑ: «Αποστολή αιτήσεων στις Στρατολογικές Υπηρεσίες μέσω 
τηλεομοιοτυπίας» 

 

 

Κατόπιν ενημέρωσής μας από τη Στρατολογική Υπηρεσία του ΥΕΘΑ θέτουμε υπόψη 

σας τα ακόλουθα σχετικά με την αποστολή αιτημάτων πολιτών προς τις Στρατολογικές 

Υπηρεσίες: 

Στο πλαίσιο της εξοικονόμησης χρόνου και πόρων, τόσο από τις Στρατολογικές 

Υπηρεσίες όσο και από τα ΚΕΠ, η μηχανογραφική εφαρμογή των Στρατολογικών 

Υπηρεσιών δίνει τη δυνατότητα της λήψης σε ηλεκτρονικό αρχείο των αιτήσεων των 

πολιτών που κατατίθενται στα ΚΕΠ και αποστέλλονται μέσω τηλεμοιοτυπίας (fax), με 

αποτέλεσμα να μην απαιτείται η αποστολή έντυπης αλληλογραφίας. 

Κατόπιν αυτού, η αποστολή όλων των αιτήσεων αρμοδιότητάς των Στρατολογικών 

Υπηρεσιών  (πλην των Δελτίων Απογραφής), θα πρέπει να διεκπεραιώνεται 

αποκλειστικά και μόνο μέσω τηλεμοιοτυπίας (fax). 

Για την υποβοήθηση του έργου σας, αποστέλλεται πίνακας με τους αριθμούς 

τηλεομοιοτυπίας (fax), που χρησιμοποιούνται από τις Στρατολογικές Υπηρεσίες. 

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με αριθμό 

ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/32/42835 (ΦΕΚ 4480/B’/2017) και τίτλο: «Καθορισμός διοικητικών 

διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας /Γενικού Επιτελείου Εθνικής 

Άμυνας/Β' Κλάδου/Διεύθυνσης Β4[ΓΕΕΘΑ/Β'ΚΛ/Β4(ΔΝΣ)] και των αντίστοιχων εντύπων 

τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», με 
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την οποία επικαιροποιούνται οι διαδικασίες αρμοδιότητας ΥΕΘΑ/ΣΥ με τα αντίστοιχα 

έντυπά τους και οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ. Παρακαλούμε για τη 

χρήση των εντύπων τα οποία περιέχονται ως αναπόσπαστο μέρος στην ως άνω ΚΥΑ 

μέχρι την ενσωμάτωσή τους στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΜΗΣ – ΚΕΠ». 

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει: 

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».  

 
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

Κώστας Καπαρός 
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