
 

Ταχ. Δ/νση: 
Πληροφορίες: 

Β. Σοφίας 15, 10674, Αθήνα 
Αλ. Παβέλη, Μ. Βοσκάκης,                 
Κ. Καπαρός, 

 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  

Τηλέφωνο: 2131313 -174, - 166, - 172  

FAX: 2131313 -173  

e-mil: dolkep@ydmed.gov.gr  

Θέμα: «Προσθήκη κειμένου στις αιτήσεις για διακοπή αναβολής κατάταξης 

στρατευσίμων»  

 

Σας ενημερώνουμε ότι με το αριθμ.πρωτ.Φ.422/15/497207/Σ.1835/ 5-4-2017 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, λάβαμε γνώση ότι στο 

πλαίσιο αλλαγής της διαδικασίας κατάταξης των στρατευσίμων και για την υποβοήθηση των 

Γενικών Επιτελείων (ΓΕ) στη συλλογή στοιχείων, κατά τη διεκπεραίωση από τα ΚΕΠ των 

διοικητικών διαδικασιών που αφορούν στη διακοπή της αναβολής κατάταξης στρατευσίμων στις 

Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ), καθίσταται αναγκαία  η προσθήκη στις αιτήσεις που καταθέτουν οι 

στρατεύσιμοι - μετά τη φράση «Με ατομική μου ευθύνη….δηλώνω ότι:» - της παρακάτω 

παραγράφου:  

  «Έχω υποχρέωση να επισκεφθώ την ιστοσελίδα του Κλάδου μου (για το ΣΞ 

https://parousiasi.army.gr, και για την ΠΑ www.haf.gr.), προκειμένου να συμπληρώσω τα 

στοιχεία που είναι απαραίτητα για την κατάταξη, την τοποθέτηση και την ειδικότητά μου. Για το 

ΠΝ στην ιστοσελίδα www.hellenicnavy.gr μπορώ να ενημερωθώ και να τυπώσω την δήλωση του 
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τόπου προτίμησης την οποία θα πρέπει να προσκομίσω κατά την κατάταξή μου. Σε περίπτωση 

που δεν συμπληρώσω τα παραπάνω στοιχεία, τίθεμαι στη διάθεση της υπηρεσίας όσον αφορά 

την κατάταξη- τοποθέτησή μου.»  

Η ανωτέρω παράγραφος είναι προσυμπληρωμένη στο πεδίο κειμένου της υπεύθυνης 

δήλωσης και δεν πρέπει να διαγράφεται. 

 Επισημαίνεται ότι, μετά την υποβολή των επικαιροποιημένων σχετικών εντύπων «Αίτησης 

–Υπεύθυνης Δήλωσης», που έχουν ενσωματωθεί ήδη στο πληροφοριακό σύστημα «EKEP-

EΡΜΗΣ», θα πρέπει να επιδίδεται στον στρατεύσιμο που διακόπτει την αναβολή κατάταξής του - 

μαζί με τη βεβαίωση υποβολής αιτήματος - και η σελίδα της αίτησης στην οποία αναγράφεται η 

εν λόγω παράγραφος, για την πληρέστερη ενημέρωσή του. 

Για τη διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε τις διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις οποίες αφορά η ανωτέρω προσθήκη και οι οποίες 

περιλαμβάνονται στην αριθμ.ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/28/19161 (ΦΕΚ 2250/Β’/10-10-2011) ΚΥΑ: 

 Διακοπή αναβολής κατάταξης για απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας 

 Διακοπή αναβολής κατάταξης Μονίμων Κατοίκων Εξωτερικού 

 Διακοπή αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών (για κύριες ή μεταπτυχιακές 

σπουδές, ιατρική ειδικότητα –διδακτορικό) 

 Διακοπή αναβολής κατάταξης υποψηφίων ανωτέρων –ανωτάτων σχολών 

 Διακοπή αναβολής κατάταξης Ναυτολογημένων 

 Διακοπή αναβολής κατάταξης υπηρετούντος αδελφού –πατέρα δύο ζώντων 

τέκνων,-υπηρετούντων σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους,-

πολιτογραφηθέντων,- υποψηφίων Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Νομαρχών, 

Δημάρχων ή Προέδρων Κοινοτήτων,- ομογενών. 

 

     Με εντολή Υπουργού 

                                                                                      Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 
                                                                                               
                                                                                                   Κώστας Καπαρός 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή:     
- Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης                                     
(ekep@yap.gov.gr) 
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