
 

 

 

 ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

ΠΡΟΣ : ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

     Όπως Πίνακας Αποδεκτών ΤΜΗΜΑ 2ο 
 Τηλ.:2461350706 FAX : 2461061351 

ΚΟΙΝ. : Φ.437/3/15502 

 Σ.4485 
 Κοζάνη, 27 Νοε. 2017 
 

ΘΕΜΑ:     Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2021 (γεννηθέντων 

το έτος 2000 για κατάθεση Δελτίου Απογραφής) 

ΣΧΕΤ.:     α. Άρθρο 10 N.3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων & άλλες διατάξεις» 
        β. Φ.429.1/47/354987/Σ.2252/9 Δεκ. 2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3176/2013) 

 γ. Φ. 430/122/511217/Σ.6400/15-11-2017/ΓΕΕΘΑ/Β΄ΚΛ/Β4(ΔΝΣ) 
  
 1. Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα σχετικά, οι στρατεύσιμοι της κλάσης 

2021 (γεννημένοι το έτος 2000) που διαμένουν  στους νομούς Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας, ήτοι Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, (ανεξάρτητα των 

Μητρώα Αρρένων εγγραφής τους), είναι υποχρεωμένοι  να καταθέσουν Δελτίο 

Απογραφής (ΔΑ) στη Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Μακεδονίας στη διεύθυνση: 

Κ. Δαβάκη 8, Κοζάνη (ώρες από 08:00 έως 14:00), ή σε οποιοδήποτε ΚΕΠ, από 02 

Ιανουαρίου 2018 έως και 02 Απριλίου 2018. 

 

 2. Δεδομένου ότι η διαδικασία απογραφής και η επιτυχής έκβασή της στη-

ρίζεται κατά κύριο λόγο στη σωστή και ευρεία ενημέρωση των στρατευσίμων, πα-

ρακαλούμε για την ακριβή και έγκαιρη ειδοποίησή τους σχετικά με τα παρακάτω : 

  α. Με τη προσέλευσή τους θα πρέπει να προσκομίζουν απαραίτητα, 

πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών,προκειμένου να γί-

νεται η ταυτοποίηση των προσερχομένων, χωρίς να είναι απαραίτητη η υποβολή 

τους (από τα ΚΕΠ) στην Υπηρεσία μας: 

 

   (1) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου. 

   (2) Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ από την αρμόδια ΔΟΥ. 

   (3) Βεβαίωση ΑΜΚΑ (εκδίδεται μέσω www.amka.gr). 

   

  β.  Πρόσθετα, είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιούν τη διεύθυνση του 

ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (e-mail), για τη ταχύτερη και άμεση ενημέρωσή,  

επί των στρατολογικών τους θεμάτων. 

http://www.amka.gr/


  γ. Όσοι πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας, συνυποβάλλουν 

και Ιατρικές Γνωματεύσεις ή Βεβαιώσεις, στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια 

η πάθηση, μαζί με φωτοαντίγραφο του Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνι-

κού Διαβατηρίου, απαραιτήτως. 

 

  δ.  Όσοι παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις, υπέχουν τις παρα-

κάτω πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις : 

 

   (1) Ενός (1) μηνός, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελ-

τίου Απογραφής. 

   (2) Δύο (2) μηνών, σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απο-

γραφής. 

   (3) Τριών (3) μηνών σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογρα-

φής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών. 

  

  ε. Όσοι διαμένουν στο εξωτερικό, παρακαλούμε για την ενημέρωσή 

τους για την παραπάνω υποχρέωση, (μέσω πιθανώς του πλησιέστερου συγγενούς 

τους στην Ελλάδα), προκειμένου να απευθύνονται στις κατά τόπου αρμόδιες Ελλη-

νικές Προξενικές αρχές. 

 

  στ. Όσοι μη εγγεγραμμένοι σε μητρώα αρρένων (αδήλωτοι), βρίσκονται 

σε διαδικασία εγγραφής τους σε οποιοδήποτε Δήμο της χώρας, οφείλουν προκει-

μένου να θεωρηθούν εμπροθέσμως καταθέσαντες ΔΑ, να υποβάλλουν μέχρι την 

καθοριζόμενη προθεσμία (02 Απριλίου 2018) βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, 

από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε 

μητρώα αρρένων. Ακολούθως και με την έγγραφή τους σ΄ αυτά, υποχρεούνται να  

απογραφούν εντός μηνός από την έκδοση της σχετικής απόφασης εγγραφής. 

 

 3. Οι εμπλεκόμενοι αποδέκτες, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, πα-

ρακαλούνται για τις δικές τους κατεπείγουσες ενέργειες, ώστε το περιεχόμενο να 

καταστεί γνωστό στους στρατευσίμους με οποιοδήποτε κατά την κρίση τους πρό-

σφορο και αποτελεσματικό τρόπο, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα ελλι-

πούς ενημέρωσής τους, προς αποφυγή επιβολής διοικητικών κυρώσεων λόγω εκ-

πρόθεσμης ή μη κατάθεσης ΔΑ. 

 

 4. Για κάθε αμφιβολία ή απορία, μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία 

μας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα και στα τηλέφωνα 2461350710, 709 και 702. 



   
                                                            Σχης (ΝΟΜ) Βασίλειος Τσιναφορνιώτης  
Ακριβές Αντίγραφο                                                       Διευθυντής                         
 
 
 
ΕΠ.ΟΠ. Λχίας (ΝΟΜ) Αθανασία Βίλδου  
Εισηγητής 2ου Τμήματος 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

Αποδέκτες προς Ενέργεια 
-  Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών, Φλώρινας/Γραφεία  
   Τύπου (Για την δημοσίευση-ανακοίνωση στα τοπικά Μ.Μ.Ε.) 
 
-  Δήμοι: Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων - Βελβεντού, Βοΐου, Καστοριάς, Ορεστίδος, 
   Νεστορίου, Γρεβενών, Δεσκάτης, Φλώρινας, Αμυνταίου, Πρεσπών. 
 

 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 
 

-  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 
 
-  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών,  
   Φλώρινας (Για ανακοίνωση του προγράμματος στα Λύκεια και λοιπές σχολές         
   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). 
 
-  ΚΕΠ: Δήμων και Δημοτικών Ενοτήτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  
   
-  ΕΠ.Α.Σ – ΟΑΕΔ: ΚΟΖΑΝΗΣ, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
 

Αποδέκτες προς Πληροφορία 

 
-  Δ΄ ΔΣΥ 

-  Περιφερειακή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας. 

-  Αποκεντρωμένη Περιφέρεια Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας/ Τμήμα Αστικής   
    Κατάστασης  

 Σ.Υ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

-Περιφερειακές Ενότητες: 



 α. Κοζάνης: info@kozani.pdm.gov.gr  

 β. Καστοριάς: info@kastoria.pdm.gov.gr   

 γ. Γρεβενών: info@grevena.pdm.gov.gr   

 δ. Φλώρινας: info@florina.pdm.gov.gr   

 

-Δήμοι: 

 α. Κοζάνης: dhmos@kozanh.gr  

 β. Εορδαίας: dhm_ptol@ptolemaida.gr  

 γ. Σερβίων-Βελβεντού: info@dsernionvelventou.gr   

 δ. Βοϊου: info@dimosvoiou.gr  

 ε. Καστοριάς: dimarxos@kastoriacity.gr  

στ.Ορεστίδος: info@argosorestiko.gr  

 ζ. Νεστορίου: nestokep@otenet.gr  

 η. Γρεβενών: dimosgrevenon@0641.syzefxis.gov.gr  

 θ. Δεσκάτης: dimosdes@otenet.gr  

 ι. Φλώρινας: press@cityoflorina.gr  

 ια. Αμυνταίου: dimarxos@amyntaio.net  

 ιβ. Πρεσπών: prespa@otenet.gr  

 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: protocol@uowm.gr 

 ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας: protocol@teiwm.gr 

-Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 

 α. Κοζάνης: mail@dide.koz.sch.gr  

 β. Καστοριάς: mail@dide.kas.sch.gr  

 γ. Φλώρινας: mail@dide.flo.sch.gr  

 δ. Γρεβενών: vmail@dide.gre.sch.gr  

 

-ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ: 

 α. Κοζάνης: epas.kozani@oaed.gr  

 β. Πτολεμαϊδας: epas.ptolemaida@oaed.gr  

 γ. Καστοριάς: epas.kastoria@oaed.gr  

 δ. Φλώρινας: epas.florina@oaed.gr  

 

-ΚΕΠ Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομών (με παράκληση για κοινοποίηση σε όλα τα         

 ΚΕΠ των Δήμων του Νομού): 

 α. Κοζάνης: n.kozanis@kep.gov.gr  

 β. Καστοριάς:  n.kastoria@kep.gov.gr  

 γ. Γρεβενών: n.grevenon@kep.gov.gr  

 δ. Φλώρινας: n.florinas@kep.gov.gr  
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 ε. Πτολεμαϊδας: n.kozanis-ptolemaida@kep.gov.gr 

 

- Αποκεντρωμένη Περιφέρεια Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας/ Τμήμα Αστικής   
  Κατάστασης: dakky-ioa@apdhp-dm.gov.gr  

- Περιφερειακή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας: 

  mail@dmaked.pde.sch.gr  
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