
 

                                                                                                                          Αθήνα, 24/11/2017 
                                                                                                                Α.Π.: 36 

                                                                                 
                                                                                        ΠΡΟΣ: 
                                                                                        ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ  
                                                                                        ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
                                                                                        Β΄ Κλάδος/Β4(ΒΝΣ) 

                                                                                (geetha_dsl@stratologia.gr )   

   
                                                                                                 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
                                                                                                 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
                                                                                                 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
                                                                                                 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
                                                                                                 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & 
                                                                                                 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
                                                                                                 Δ/ΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
                                                                                                 & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
                                                                                                 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
                                                                                                 ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ & ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
                                                                                                 Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα 
                                                                                                 (dolkep@ydmed.gov.gr ) 

 
ΘΕΜΑ: Κατεύθυνση στρατεύσιμων για πιστοποιημένες ή μη διαδικασίες                                    
στρατολογίας στα ΚΕΠ 

           Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε δεχτεί αναφορές από εργαζόμενους 
στα ΚΕΠ, για το ότι στρατολογικές υπηρεσίες κατευθύνουν τους στρατεύσιμους για 
πιστοποιημένες διαδικασίες αρμοδιότητάς τους, που διεκπεραιώνονται ΚΑΙ μέσω 
ΚΕΠ, αποκλειστικά στα ΚΕΠ. Αυτό γίνεται με την αποστολή αυτοματοποιημένων 
μαζικών μηνυμάτων σε κινητά ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
(Επισυνάπτεται ενδεικτικά ηλεκτρονικό αρχείο.) 
 
          Σε άλλες περιπτώσεις συμβαίνει στρατολογικές υπηρεσίες να παραπέμπουν 
πολίτες  στα ΚΕΠ για τη διεκπεραίωση διαδικασιών τις οποίες τα ΚΕΠ, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία, δεν νομιμοποιούνται να εκτελούν, με συνέπεια να 
δημιουργείται σύγχυση στους πολίτες και να θίγεται η αξιοπιστία όχι μόνο των ΚΕΠ 
αλλά και της Δημόσιας Διοίκησης γενικότερα. (Επισυνάπτεται η εγκύκλιος με Α.Π. 
ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ8/ 151 /οικ. 31901/30-12-2009.) 
 
          Επειδή θεωρούμε ότι ο κάθε πολίτης δικαιούται και πρέπει να έχει ορθή 
ενημέρωση ως προς τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για υπόθεσή του, 
προκειμένου να επιλέξει ο ίδιος είτε την πλησιέστερη είτε τη φιλικότερη σε αυτόν 
ή προκειμένου να απευθυνθεί στη μόνη που είναι αρμόδια, σας παρακαλούμε για 
τα ακόλουθα: 
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1. Στα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται σε στρατεύσιμους να 
αναφέρεται και η αρμόδια για την υπόθεσή τους στρατολογική 
υπηρεσία στην οποία μπορούν να απευθυνθούν μαζί με το πλησιέστερο 
σε αυτούς ΚΕΠ.   

2. Να αποσταλεί εκ νέου η συνημμένη εγκύκλιος του Υπουργείου μας στις 
εποπτευόμενες από το ΓΕΕΘΑ στρατολογικές υπηρεσίες, με την 
προτροπή να μην κατευθύνουν πολίτες στα ΚΕΠ για τη διεκπεραίωση 
διαδικασιών, για τις οποίες τα ΚΕΠ δεν έχουν αρμοδιότητα.  

 
          Με την ευκαιρία της επιστολής μας αυτής, στα πλαίσια της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης και καθώς το Μηχανογραφικό Σύστημα της Στρατολογίας 
εξελίσσεται διαρκώς αναπτύσσοντας πλήθος διεργασιών και εφαρμογών, 
προτείνουμε και σας παρακαλούμε να εξετάσετε κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα, 
ώστε να μετατραπούν διαδικασίες Στρατολογίας, που διενεργούνται και μέσω ΚΕΠ, 
σε online διαδικασίες.  

 
          Η ηλεκτρονική αποστολή αιτήσεων και δικαιολογητικών, η άμεση έκδοση και 
επίδοση στους ενδιαφερόμενους των αιτούμενων εγγράφων-πράξεων με μία 
στάση σε ΚΕΠ ή η άντλησή τους από ηλεκτρονική πλατφόρμα έστω σε 
μεταγενέστερο χρόνο είναι εξαιρετικά σημαντικές, τόσο για τους πολίτες όσο και 
για τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες μας.    
 
          Παραμένοντας στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία και 
συνεργασία,  ευχαριστούμε εκ των προτέρων.         
  
 
                                                               Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. 
   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

 
ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 

 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  
1. Ηλεκτρονικό αρχείο από sms στρατολογικής υπηρεσίας. 
2. Εγκύκλιος με Α.Π. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ8/ 151 /οικ. 31901/30-12-2009 και θέμα 
«Παραπομπή πολιτών στα ΚΕΠ για τη διεκπεραίωση συναλλαγών τους με το 
Δημόσιο χωρίς ενημέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» 


