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Ο Οδηγός Χρήσης έχει ως στόχο να βοηθήσει τους χρήστες να ανταποκριθούν εύκολα
και γρήγορα στις απορίες τους, σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής
υποβολής αιτημάτων μέσω του ιστοτόπου www.stratologia.gr.
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Σκοπός της εν λόγω εφαρμογής είναι η διευκόλυνσή σας στην κατάθεση αιτημάτων που
αφορούν στις Στρατολογικές Υπηρεσίες, καθώς πλέον θα έχετε τη δυνατότητα,
χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet, να υποβάλετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά, χωρίς να
απαιτείται η παρουσία σας στο χώρο της υπηρεσίας. Παρακάτω αναλύεται διεξοδικά η
διαδικασία, προς αποφυγή λαθών στην υποβολή της.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η παρούσα φόρμα υπέχει θέση αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης και ό,τι στοιχεία
δηλωθούν πρέπει να είναι ακριβή.

1.

Γενικές Οδηγίες Αιτημάτων

Ανάλογα με το αίτημα που θα επιλέξετε, θα δημιουργηθεί υπερσύνδεσμος που οδηγεί στο
αντίστοιχο Πληροφοριακό Έντυπο. Εκεί θα βρείτε ειδικότερη αναφορά στις προϋποθέσεις,
στις προθεσμίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

2. Πεδία της φόρμας
Παρακάτω θα αναλυθούν όλα τα πεδία της φόρμας, ο τρόπος συμπλήρωσής τους, καθώς και
οι τυχόν περιορισμοί που τίθενται στη συμπλήρωσή τους. Τα πεδία που έχουν το σύμβολο της
κλειδαριάς είναι προσυμπληρωμένα, κλειδωμένα και κατά συνέπεια μη επεξεργάσιμα. Πριν
προχωρήσετε στην οριστική υποβολή της αίτησης βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει όλα τα
απαραίτητα πεδία με τα ορθά στοιχεία.
➔ Κλάδος κατανομής:
Σε αυτό το πεδίο αναγράφεται ο κλάδος κατανομής σας.

➔ Ημερομηνία Γέννησης:
Το πεδίο ημερομηνία γέννησης είναι προσυμπληρωμένο. Το έτος γέννησης είναι κλειδωμένο
ενώ τα πεδία ημέρα και μήνας γέννησης επιδέχονται αλλαγής, εφόσον διαπιστώσετε λάθος

➔ Στοιχεία ταυτότητας:
Το πεδίο Αριθμός Ταυτότητας, Αριθμός Διαβατηρίου και ΑΜΚΑ είναι προσυμπληρωμένα και
επιδέχονται αλλαγής, εφόσον διαπιστώσετε λάθος. Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση ενός εκ
των δύο αριθμών, του αριθμού ταυτότητας ή του αριθμού διαβατηρίου.

➔ Στοιχεία διαμονής:
Η διεύθυνση διαμονής σας είναι κατά κανόνα προσυμπληρωμένη και υπάρχει δυνατότητα
επεξεργασία της, σε περίπτωση που αυτή έχει αλλάξει. Στην περίπτωση που δεν εμφανίζεται
διεύθυνση διαμονής, θα πρέπει να συμπληρώσετε τουλάχιστον μία διευθύνση εσωτερικού ή
εξωτερικού.

➔ Στοιχεία επικοινωνίας:
Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι κατά κανόνα προσυμπληρωμένα. Σε περίπτωση που δεν
εμφανίζονται στοιχεία επικοινωνίας ή εμφανίζονται λάθος στοιχεία θα πρέπει να
συμπληρώσετε τουλάχιστον έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου και ένα Email.

➔ Σχόλια:
Στο πεδίο σχόλια μπορείτε να αναγράψετε όποια πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε
στην υπηρεσία και δεν καλύπτεται από τα προηγούμενα πεδία.

3. Υποβολή της αίτησης

Αφού βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της αίτησής σας είναι ορθά, επιλέξτε το κουμπί ¨Υποβολή¨.
Εφόσον είναι όλα εντάξει, θα σας μεταφέρει στην παρακάτω σελίδα:

4.

Λίστα αιτήσεων

Εδώ θα βρείτε μία λίστα με όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα στοιχεία τους. Όταν στο
πεδίο “Κατάσταση Αίτησης” αναγράφεται Υπό Επεξεργασία σημαίνει ότι το αίτημά σας έχει
υποβληθεί αλλά δεν έχει ακόμα διεκπεραιωθεί, ενώ όταν αναγράφεται Ολοκληρωμένη, το
αίτημά σας έχει ολοκληρωθεί. Πατώντας το κουμπί με το σύμβολο + στη στήλη ¨Στοιχεία¨ θα
βρείτε λίστα με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά καθώς και την υποβληθείσα αίτησή σας.

