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Θέμα: «Ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης» 

 

Μετά το υπ` αρ. Φ.008/128/240028/18-12-2019 έγγραφο του ΓΕΕΘΑ, το οποίο 

επισυνάπτουμε, σας ενημερώνουμε ότι από 31/12/2019 παύει η λειτουργία της 

μηχανογραφικής εφαρμογής μέσω της οποίας αποστέλλονται από τα ΚΕΠ προς τις 

Στρατολογικές Υπηρεσίες αιτήματα έκδοσης πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης. 

Μετά την  ανωτέρω ημερομηνία η υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικών στρατολογικής 

κατάστασης παρέχεται ως εξής: 

 Από 2/1/2020 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πιστοποιητικά 

στρατολογικής κατάστασης μέσω του διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr, με 

ίδια μέσα, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISNET. 

 Από 15/1/2020  τα ΚΕΠ μπορούν να παρέχουν την υπηρεσία ηλεκτρονικής αίτησης – 

έκδοσης πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης, εισερχόμενα στο 

πληροφοριακό σύστημα της Στρατολογίας από τις Εξωτερικές Εφαρμογές του 

συστήματος «ΕΡΜΗΣ – ΚΕΠ» επιλέγοντας την εφαρμογή «Υπηρεσίες Στρατολογίας – 

Νέα Απογραφή Στρατευσίμου». Στη συνέχεια, εμφανίζεται η οθόνη συμπλήρωσης 

διαπιστευτηρίων του λογαριασμού του χρήστη, στην οποία απαιτείται ο χρήστης να 

συμπληρώσει το «Όνομα Χρήστη» και το «Συνθηματικό» (Κωδικός Πρόσβασης).  
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Επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

 Ο Κωδικός πρόσβασης είναι ένας ανά ΚΕΠ και είναι ίδιος με αυτόν που 

χρησιμοποιείται και στη διαδικασία απογραφής των στρατευσίμων. 

 Επισυνάπτεται αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για την ηλεκτρονική παροχή της 

υπηρεσίας αίτησης και έκδοσης πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης. 

 Όταν η σχετική αίτηση ολοκληρωθεί εμφανίζεται στο σύστημα σχετικός σύνδεσμος ο 

οποίος επιτρέπει την εμφάνιση του πιστοποιητικού που έχει παραχθεί με βάση την 

αίτηση του πολίτη. 

 Το παραγόμενο πιστοποιητικό φέρει μοναδικό κωδικό για την ταυτοποίηση της 

γνησιότητάς του. Συνεπώς αυτό μπορεί είτε να παραδοθεί στον αιτούντα είτε με 

απλή εκτύπωση, είτε να αποσταλεί ηλεκτρονικά, είτε να τοποθετηθεί στη 

ηλεκτρονική θυρίδα του «ΕΡΜΗ» εφόσον ο αιτών έχει προηγουμένως πιστοποιηθεί 

εκεί. 

Για την επίλυση προβλημάτων και την παροχή διευκρινήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με 

το Μηχανογραφικό Κέντρο Στρατολογίας στα τηλέφωνα: 2131501853, 2131501856, 

2131501857, 2131501862, Δευτέρα – Παρασκευή 07:00 με 15:00). 

 
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

 
Κώστας Καπαρός 
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