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1. Είσοδος στο σύστημα 
Ο χρήστης της εφαρμογής της απογραφής εισέρχεται στη συγκεκριμένη εφαρμογή από την 
ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας 
(www.stratologia.gr/user/login). Στην οθόνη που εμφανίζεται (Εικόνα 1) απαιτείται να 
καταχωρίσει το «Όνομα Χρήστη» και το «Συνθηματικό» (Κωδικός Πρόσβασης). Υπενθυμίζεται ότι 
για τη λήψη του «Συνθηματικού» θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο (0030) 
2131501859 όλο το 24ωρο. 
 

 
Εικόνα 1 Είσοδος στην οθόνη της απογραφής 

Επιλέγοντας «Είσοδος» ο χρήστης μεταφέρεται στην αρχική οθόνη της εφαρμογής (Εικόνα 2) και 
επιλέγει από το μενού «Υπηρεσίες» την επιλογή «Απογραφή Στρατεύσιμου ΚΕΠ/Προξενείο»: 
 

 
Εικόνα 2 Αρχική οθόνη 

http://www.stratologia.gr/user/login
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2. Κατάθεση Δελτίου Απογραφής 
Στη συνέχεια ο χρήστης κατευθύνεται στην οθόνη εύρεσης στρατευσίμου (Εικόνα 3). Σε αυτήν την 
οθόνη ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει ένα στρατεύσιμο με μόνον τρία (3) υποχρεωτικά πεδία: 
Όνομα-Επώνυμο-Έτος Γέννησης 
 

 
Εικόνα 3 Οθόνη εύρεσης στρατευσίμου 

 
Ο χρήστης επιλέγει στη συνέχεια «Εύρεση στρατεύσιμου» (Εικόνα 3). Στην επόμενη οθόνη 
εμφανίζονται τα αποτελέσματα αναζήτησης (Εικόνα 4): 
 

 
Εικόνα 4 Αποτελέσματα αναζήτησης 
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Στην περίπτωση που εμφανίζονται περισσότεροι του ενός στρατεύσιμου, επιλέγεται ο σωστός με 
τη βοήθεια των ληξιαρχικών στοιχείων (βάσει Μητρώνυμου ή και Πατρώνυμου). 
 

Επιλέγοντας το εικονίδιο (Εικόνα 4), εμφανίζονται περισσότερες υποβοηθητικές πληροφορίες 
για τον κάθε στρατεύσιμο. Ο χρήστης αφού ταυτοποιήσει το στρατεύσιμο, επιλέγει «Υποβολή» 
(Εικόνα 4) και κατευθύνεται στην επόμενη οθόνη (Εικόνα 5) στην οποία και συμπληρώνει τα 
απογραφικά στοιχεία του στρατεύσιμου: 
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Εικόνα 5 Πεδία Δελτίου Απογραφής Προς Συμπλήρωση 
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Είναι  υποχρεωτική η συμπλήρωση: 
   

 Της ημερομηνίας γέννησης. 
 Ενός εκ των πεδίων  (Ταυτότητας ή Αριθμού Διαβατηρίου). 
 Των Στοιχείων Μόνιμης Διαμονής Εξωτερικού (Εφόσον υπάρχει διεύθυνση οικείων 

προσώπων στην Ελλάδα να συμπληρώνεται και αυτή). 
 Των Στοιχείων Λεπτομερειών Επικοινωνίας (τηλέφωνα - Ε-Mail). 
 Του Τόπου Γέννησης. 

 
 
Αφού συμπληρώσει τα στοιχεία της 1ης φόρμας, ο χρήστης επιλέγει «Επόμενο βήμα» (Εικόνα 5)  
και του εμφανίζονται περαιτέρω στοιχεία προς συμπλήρωση, (Εικόνα 6) αναλόγως της επιλογής 
του χρήστη από τις λίστες Δείκτης Μόρφωσης (γραμματικών γνώσεων) και Δείκτης Μόρφωσης 
(τεχνικών γνώσεων).  
 

 
Εικόνα 6 Πεδία Δελτίου Απογραφής Προς Συμπλήρωση  

Σημείωση: Ειδικότερα για τις ξένες γλώσσες ο Χρήστης αρκεί να επιλέξει κάθε φορά την εκάστοτε 

γλώσσα και στη συνεχεία να πατήσει το εικονίδιο  για να περαστεί η εγγραφή στον κενό 
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πίνακα. Σε περίπτωση εσφαλμένης επιλογής γλώσσας είναι δυνατή η αναίρεσής της, αφού πρώτα 

την επιλέξει και πατήσει το εικονίδιο . 
 
Στη συνέχεια, ο χρήστης επιλέγει «Επόμενο βήμα» (Εικόνα 6) και του εμφανίζονται περαιτέρω 
στοιχεία προς συμπλήρωση (Εικόνα 7). 
 

 
Εικόνα 7 Πεδία Δελτίου Απογραφής Προς Συμπλήρωση 

Στο πεδίο «Πάσχων από», δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να δηλώσει κάποια σοβαρή πάθηση 
από την οποία πάσχει ο απογραφόμενος. Είναι υποχρεωτικό εάν δηλωθεί πάθηση να 
αποσταλούν μαζί με το δελτίο απογραφής και τα δικαιολογητικά της πάθησης (Πιστοποιητικά 
από Δημόσιο ή ιδιωτικό Φορέα τα οποία εάν είναι ξενόγλωσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα) στην αρμόδια ΣΥ. Όπως φαίνεται και από την παρακάτω 
εικόνα (εικόνα 8) η υποχρέωση αυτή υπενθυμίζεται στον χρήστη και από το κουτί ελέγχου 
(checkbox) που εμφανίζεται αμέσως από κάτω από την πάθηση, το οποίο πρέπει να επιλεγεί 
προκειμένου η εφαρμογή να επιτρέψει την επιτυχή υποβολή του Δελτίου Απογραφής.  
 

 
Εικόνα 8 Αποδοχή αποστολής δικαιολογητικών στη ΣΥ 
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Αφού, ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων που έχει συμπληρώσει, ο χρήστης είναι σε θέση να 
επιλέξει «Υποβολή» (εικόνα 7) και αυτόματα κατευθύνεται σε οθόνη επιτυχούς υποβολής 
δελτίου απογραφής σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα (εικόνα 9): 
 

 

 
Εικόνα 9 Επιτυχής Υποβολή Δελτίου Απογραφής 

3. Επιβεβαίωση Κατάθεσης και Εκτύπωση Δελτίου Απογραφής 
 
Ο χρήστης επιλέγει καταρχήν «ΘΥΡΙΔΑ ΚΕΠ/ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ», και στη συνέχεια την καρτέλα 
«Αιτήσεις Απογραφής», όπου εμφανίζονται κατά φθίνουσα χρονολογική σειρά οι στρατεύσιμοι 
που έχουν απογραφεί από τη συγκεκριμένη Προξενική Αρχή. Αφού αναζητήσει το συγκεκριμένο 
στρατεύσιμο, επιλέγει «Προβολή απάντησης» (Εικόνα 10). 
 

 
Εικόνα 10 Επιβεβαίωση κατάθεσης δελτίου απογραφής 

 
Επιλέγοντας «Προβολή απάντησης» γίνεται προεπισκόπηση του δελτίου απογραφής (βλ. 
παρακάτω Εικόνα 11), το οποίο πρέπει να εκτυπωθεί και να δοθεί στον απογραφόμενο για να το 
υπογράψει, αφού πρώτα ελέγξει την ορθότητα των αναγραφομένων. Η διαδικασία κατάθεσης 
δελτίου απογραφής ολοκληρώνεται με την παραλαβή από την Προξενική Αρχή του 
υπογεγραμμένου Δελτίου Απογραφής. Τα παραληφθέντα Δελτία Απογραφής θα πρέπει να 
αποστέλλονται ταχυδρομικά, με μέριμνα των Προξενικών Αρχών, μαζί με τα κατά περίπτωση 
συνημμένα δικαιολογητικά, στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες. 
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Εικόνα 11 Προεπισκόπηση δελτίου απογραφής 

4. Στοιχεία Επικοινωνίας Στρατολογικών Υπηρεσιών 
Για εσφαλμένα ληξιαρχικά στοιχεία, μη ανεύρεση απογραφόμενου και ερωτήσεις στρατολογικής 
φύσεως παρακαλούμε να απευθύνεστε στις καθ' ύλην αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες. 
(Τηλέφωνα επικοινωνίας  μπορείτε να βρείτε, είτε επιλέγοντας «Επικοινωνία» (Εικόνα 2), είτε 
απευθείας στο σύνδεσμο www.stratologia.gr/el/epikoinwnia)(βλ. παρακάτω εικόνα 12): 
 

 

https://www.stratologia.gr/el/epikoinwnia
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Εικόνα 32 Στοιχεία Επικοινωνίας 

 
Για προβλήματα που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την εφαρμογή της Απογραφής μπορείτε να 

καλείτε το Μηχανογραφικό Κέντρο Στρατολογίας στα τηλέφωνα (+30) 2131501853, 

2131501856, 2131501857 και 2131501862 (Δευτέρα-Παρασκευή 07:00 με 15:00 ώρες 
Ελλάδος). 

 
Τέλος επισημαίνεται ότι οι Προξενικές Αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν τους απογραφόμενους 
ότι θα μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να εκτυπώνουν αποδεικτικό κατάθεσης ΔΑ μέσω του 
Δικτυακού τόπου(https://www.stratologia.gr/el/enimerwsi_apografis).  

 
Διευκρινίζεται ότι στον Δικτυακό τόπο της Διεύθυνσης Νομικού Σώματος www.stratologia.gr 
έχουν υλοποιηθεί και πληροφοριακές υπηρεσίες όπως: 
 

 Πληροφορίες για την Κατανομή μου 
 Πληροφορίες για την Αναβολή μου 
 Πληροφορίες για την Κατάταξή μου 

https://www.stratologia.gr/el/enimerwsi_apografis
http://www.stratologia.gr/

