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Θέμα: Διευκρινίσεις για την ηλεκτρονική αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού 
στρατολογικής κατάστασης

Σε συνέχεια του εγγράφου μας ΔΑΔ/Φ.15/14/44405/23-12-2019 με το οποίο 
σας ενημερώσαμε για την έναρξη της υπηρεσίας ηλεκτρονικής αίτησης έκδοσης 
πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης από την 15η -1-2020 μέσω των ΚΕΠ, 
σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εισέρχεστε στο πληροφοριακό 
σύστημα της Στρατολογίας από τις Εξωτερικές Εφαρμογές του συστήματος «ΕΡΜΗΣ 
– ΚΕΠ», επιλέγοντας την εφαρμογή «Υπηρεσίες Στρατολογίας – Νέα Απογραφή 
Στρατευσίμου» και συμπληρώνετε το «Όνομα Χρήστη» και το «Συνθηματικό» 
(Κωδικός Πρόσβασης) του ΚΕΠ. 

Όταν ολοκληρώσετε τη σχετική αίτηση με τη συμπλήρωση των στοιχείων του 
πολίτη και πριν την υποβολή της, θα εκτυπώνετε την αίτηση προκειμένου να 
γίνεται ο έλεγχος των στοιχείων και από τον ίδιο τον πολίτη. Μετά τον έλεγχο των 
στοιχείων του θα υπογράφει την εκτυπωμένη αίτηση και θα του παραδίδετε 
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αντίγραφό της, στο οποίο θα έχετε πριν  επισημειώσει τον αριθμό πρωτοκόλλου 
που δίνει το σύστημα. Η πρωτότυπη αίτηση με την υπογραφή του πολίτη θα 
φυλάσσεται στο αρχείο του ΚΕΠ.

     Οδηγίες για την εκτύπωση της οθόνης αίτησης μέσω Firefox μπορείτε να δείτε 
στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://support.mozilla.org/el/kb/stigmiotypa-o8onhs-firefox

Περαιτέρω, κατόπιν υπόδειξης της Διεύθυνσης Στρατολογικού, θέτουμε 
υπόψη σας ότι στις περιπτώσεις που ζητείται από τρίτο πρόσωπο η έκδοση 
πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης, θα συμπληρώνονται επί της 
εκτυπωμένης αίτησης τα στοιχεία του αιτούντος και θα επισυνάπτεται στην 
πρωτότυπη αίτηση η σχετική εξουσιοδότηση.  Αν το αίτημα δεν συνοδεύεται από 
εξουσιοδότηση αλλά από έτερο δικαιολογητικό (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών κ.α.), θα αποστέλλεται η αίτηση 
μαζί με το  δικαιολογητικό αυτό στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, προκειμένου 
να εξεταστεί αν ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για την έκδοση του αιτηθέντος 
πιστοποιητικού. 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Κώστας Καπαρός

Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο κ. Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης (y.hormova@mindigital.gr, 
k.deli@midigital.gr)  
-ΔΗΥ/ ekep@yap.gov.gr
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