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Ηράκλειο, 01 Δεκ 2014 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2018 στις 
Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση Δελτίου Απqyραφής (ΔΑ) 

ΣΧΕΤ : α. Άρθρο 1 Ο Ν . 3421/2005 (ΦΕΚ 302/13-12-2005, τ. Α') 
β. Άρθρα 1.2 και 3 της Φ. 429.1/53/158328/Σ. 1962/29-12-2005 
Απόφ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1908/30-12-2005, τ. Β') 

1. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα σχετικά οι στρατεύσιμοι της 
κλάσης 2018 (γεννημένοι το έτος 1997) που διαμένουν στους νομούς της 
περιφέρειας Κρήτης, είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής 
στην Υπηρεσία μας (Καραϊσκάκη 2 και Πιτσουλάκη , Πατέλες) ή στο 
πλησιέστερο ΚΕΠ του ΟΤΑ διαμονής τους από 2 Ιανουαρίου 2015 έως 
και 31 Μαρτίου 2015. 

2. Δεδομένου ότι η διαδικασία απογραφής και η επιτυχής έκβασή 
της, στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη σωστή και ευρεία ενημέρωση των 
στρατευσίμων , παρακαλούμε για την ακριβή κα ι έγκαιρη ειδοποίηση των 
ενδιαφερομένων σχετικά με τα παρακάτω : 

α . Με το συμπληρωμένο Δελτίο απογραφής υποβάλλεται και 
φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. Όσοι 
στερούνται αστυνομικής ταυτότητας , μπορούν αντί αυτής να 
υποβάλλουν αντίγραφο διαβατηρίου και πιστοποιητικό γέννησης από 
τον οικείο Δήμο. Αν στερούνται και διαβατηρίου, υποβάλλουν μόνο το 
πιστοποιητικό του οικείου Δήμου . 

β . Όσοι πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας υποβάλλουν 
και Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση , στην οποία θα περιγράφεται με 
σαφήνεια η πάθηση . 

γ . Οι μη εγγεγραμμένοι σε μητρώα αρρένων, οφείλουν να 
υποβάλουν στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή ΚΕΠ βεβαίωση της 
αρμόδιας υπηρεσίας της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης , από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για 
την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων 
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δ. Όσοι παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις τους. 
υπέχουν, εκτός των προβλεπόμενων ποινικών συνεπειών, τις παρακάτω 
πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις . 

(1) Ενός (1) μηνός, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής 
του Δελτίου Απογραφής 

(2) Δύο (2) μηνών, σε περίmωση μη υποβολής ιου Δελτίου 
Απογραφής. 

(3) Τριών (3) μηνών σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο 
Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών. 

3. Οι εμπλεκόμενοι αποδέκτες , στους οποίους κοινοποιείται το 
παρόν, παρακαλούνται για τις δικές τους κατεπείγουσες ενέργειες, ώστε το 
περιεχόμενο να καταστεί γνωστό στους στρατευσίμους με οποιοδήποτε 
κατά την κρίση τους πρόσφορο τρόπο. 

4. Οι Δήμοι παρακαλούντα ι , σχετικά με τις περιπτώσεις που 

αναγράφονται στην παράγραφο 2 του παρόντος, για την έγκαιρη 
έκδοση και χορήγηση στους στρατευσίμους των αντίστοιχων 
πιστοποιητικών γεννήσεως. 

5. Για κάθε αμφιβολία ή απορία, μπορείτε να απευθύνεστε στην 

Υπηρεσία μας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα και στα τηλέφωνα 2813400100 
και2813400110 έως 112 

Ανχης (ΣΣΝΣ) Ευστράτιος Κανέλλης 

Διευθυντής 


