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1. Σ.αq γνι;_lοiζoυμε οτl oυι.,iφωvα με τα αgετtκα οι ατρατευσiμοl ;ηζ iin*σΓlζ
2Φ23 {γεvvr1μlεvοt το ετοq 2ΦΦ2) που ε{ιyαt γpαμμ{vοι cτα ivlητοΦα Αρpεvιι:ν ΠεΟεqsε*

pειακnq Fvtiτηταq Πε:ραlιi;q καl Νηοωv καsΦq Kαl Φl λοlτrαi δlαμ€vοvτεζ σTiζ Γ εΓJξφε-

pειακfq Εvilτητεg Aττικηg, υποxρεουvΤαΙ vα KαΤαθεσOUv Δελτiο Απογραφηζ σΤsiv
YwηpεαiεΞ [jι}ζ, ατο Στpαγοπεδο <Eαφ'g&Φ'gΤοωλ*ιgl> εrn6 τηq οδοaj ffi€τBcυ *3αλ-

λη 2, {ΡelY€li,'ΓΚ f $&s5, ΑΘξvα η Φ'Τtr Κι*vτpα ffiξυττηρετηtrηζ *ολrγωψ

{ΚEr}, απ'ι5 ? lαν'οqJαp$φψ 2B2G μ*xpg 3€ fu4αργiοιg 2Φ2Φ.

2. Aεδομdvου δτt n διαδlκαοiα απογραφηζ Kαl η επtτυγnq fκβααη τηζ sτηοi-

ζεταr κατα :u:(.lpιο λδγ* οτη αωατη Kαl ειJpεiα εvημεpωοη ΤιL}v ατpατευοiιjfu_}v, lTαρC{κα-

λουμε γ1α Ti}\/ ακρlg3rj καt εγκαιρη etδοττοiηση ΤLnJv εvδιαφερομ€vωv οlετsκα με Τα l3α-
pακατι*.

σ. 'Φοο: ε[vαi εγγεγpαμμιi',.εοi cε Μητpιfuα Αρρ€vωιl &Φμου η θ{':,-

vΦτηταq g$jΓsls του Νομaυ Αττικηq κα: δlαμειrΟUν Φ'ε οπ*lοδηποτε Δnuο του ',εομου
Νομο* Αττικηq, μπορουι, ττρσζ δεευκολυν"αη τουg ιrα πpοαε,\Θουv οποεαδηπ*Τε εp-

γααιμη ημιξρ'α απο 2 Eα.εο*αp6*qs 2*2Φ E:€Χρl 3$ fu1αpτ$*ag 2ffi2Φ ιεα καταΦgεεουγ
&ελτ6φ Α*εelγραφηq;.

β Γυα τ'η α'ιsμττληρe*tη TΟιj /ξ,ελτieιι Απογραφπζ αΤΓαiτΦυvταl
ατrαpαiτηvtx π'g:ωταΤUΤΤα η ει:κριιrη φωτοαιlτivραφα ΤιJ-}\r TΓffiβtrκατω δlκαt*λογi'iτgκιi.:ι''

{J } Δελτiο Ελληvlκξq Αsτυv"υμ;κ*q Ταυτ*τηΤαζ η &ιαsατη*lα
{2) ffiε*αiωαη Απ*δ*οηq ΑΦfu* l: οποια εκδiδεταl cε_lιΦ τι:'-r

αρμοδiια lιr:μδε:lα Οικοvομlκξ Yπηρεαiα {Δ'*Υ)
{3) ffiεβα{ωαη ΑΓ\ii:ζΑ η οποια εκδtδεταl απe το site 'nr',iι','τι€,^=-

ka.sι_
καΦοryφψ ff^] αΨαvβcxφη τωv αvεx.lτεpε* ατ**gεiε.*v {Α'eΤ-AΦΜ-AΓ#rA} gffψαt Uτ€*-
gpει*τsκη.

{4i ΕπrποοcθεΤα.*ι ry;ο*τευαlμοι οφεi,}ιοtjv'vα γιrιυατοπ*;*υv'
ejτΤΦXpεξsτlκα τtl διευθυvαη nλεr"τpοurlκ*ι; τ,:υq ταgυδρ*μεiοι; {e-maii}, πBοκειμειrου
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vα :i'v,i,θ δυιrατη η αμεοη εVημiρωση τουq αvα{οοριιια με. Τlζ σΤΟατΟ;\Oγικιiq τουg ιjΤΤΦ-
',yncl, lrτcl,c
,l\ν'*'JJv 

L!l}.

r' "Φerοε πααg*υι, απο αοβαρα ΚΑfl ps!{}hi* ιτpοβλημαΤα ιl1r:{gg

υπc3αλλουv οι iδlοl ξ οl ι,οulμοι αvτιπ'ρΦαιι:ποi τουg iατρtκη Γ'v,rii:αΤεt-!ση η Eε{3αfω-

trQ. GτΓ1Ψ οττοiα *α περιγραφεταi ι.;ε ααφξvεlα η τταsηοη.

δ. "Οοοi παραβαivΟμv τ,ζ πoρo*αrω !-,9ΤΤt}Χi}ε;-υGειζ ΤΦιJζ UΤξεΧοι"lV

Τιζ ΤtαραKατω πρδα*ετεg στραΤiιι.iΤlΚfq υπηglεαiεE.

it ) Ξvοq (1} pιηvοg αε περiπτ(.$σl"i εiiτΤρι:θlεαμlηq υπο$3ι:λrjq

του Δελτiου Απογραφξq'
(2} Δυo (2) μηvιfuv αε περiπτιυση μη l-iττι:βοληq του Δ,ε;'}ur{υι:

Απογοαφξ6.
{3} Τρlιυv i3) μηvιbv οε πεpiτ-rτιΑJtrη trEvαlμfροlφliζ ατο Δε:λτiο

Αποvοαφηq αvακpιβωv οτoιxεiυ-lv η καταΦεαηq αvακριβΦιr i}lκαg,:,}ιογητικιilv.

J. Οι εμπλεκομεvοι αποδ*κτεg rJΤΦιJζ οποiουζ KσlV,}ΤΤ{}tr.!Τfi] ΤΦ παρΦir τ^Ι{]]ρα*

KαΛΟUι.,Ταi γiα Τiζ δικι*g ΤΟUζ ΚαΤε]Τεiγουαεq εvfργεiιig, q.}-iατε τ,ο ττι:ρlεγομε\dΦ \lα K{jΤα-

ατεi γvωατο ατουq ατρατευotμΟUζ με αιοvlηποτε κατα τr1v ιnlρli,:r] Τstjζ πpοαqlομct
ι $-.JιJ ) l υl .

4'" Γιδικα η ffiεριφeρε:ακξ ffiv*τητα ΓΞεaραεα, Γiε$l,Ψεiplε.lακη ffivΦτητα Νη-
Φ'ξΦΨ Kαa οe Aημοε _ E{ο:γδτξ?ξζ, E"Φqj ΤΓερeΑαμs*wοΨΤixε {FiΓs'Ψ ffiθψακα Αwcι:μδε-

κτι*v, παρακαAουψταc γg εΨημερι*οοuv με καsε ττρΦar,φο1oε.> τg:οττο {αvακοt'υο-
w*iηαη, αvαρτηαη σε 5σTΦΦ'ελ6δεq ε*ι* Aημου, τοπaκε,ζ ;ξφ?lμ€{ipΙδεg, τοπEΚ&=E lo{T*

rυοφ*-evεκοδ αταΦμ*[, τ*πεκe6 τηλεοτττεκ*{ αταΦμοfi, αιrr(hρτηtrη σε ffiiwακα l&,ιρα-

κοevqx*grειωv} γlα τηv Τ!"αpΟυαiααη οτη Στρατ*λ*γεκη \l'rrηpε:αi'α ffiειpαια 11 ατα
Κ€vτpα Εξυπ'ηρθτηο.ηζ FΞeλlτfu.}ψ {rEgΞi δλουg ΤΦιJζ ε\jγεyοltμμ.:ι'ουζ σΤc ftlητρωα
Α.ρpfvωv ΤoUζ με fτοg vivvηοηg 2*sΞ

5. Φε cleευθUvσεΞζ &εuτεροβd*μaαg ffiκγrαiδευtrg']ζ, Γt E"εvεκη Γραugxεt'τε{α

δια βfου Mαθηα'ηg. ο ΦΕΕΚ Καt Ο *AΕ& παρακαλου'..rταl vΟ, (f,VατΤαραγουv Το Τεtr-

οοv οε φιe'loαvτiγραφα iiα1 \1α Τil{ s.τΤοσΤεiλουψ ,-:ε Φλα τα dιc}θ"ξΦrygα _ Elεqr*"ΓaκΦ

Εvcα6α Aυκe:α, ΕΓΞΑ&, EΓ]AΣ, E€Κ καl Σgολεaα Aεξ"9Tεpιl6 ixι"εx'αεg:lεα6 τηq αρμοi5ι*τη-

ταg τουg γ:α εvημfρωση Τωγ μαsητΦv _ καταρτlζομfvωv ττι:υ εXου'r ιyεvvηΦε[ τι: ε:ταq

2$ΦE, μξ Τη αgετεκη υτrΦlεεξη ΤE-gs ειξρΦTεpηζ tζαΤξii γο i5ι*r*:εγ*w ειrημ€ρε.dσηζ
'οJικg*v rφ*ιε ψεΦJψ, αvεξαpτητε*t τιε*v τ-aξεζξ3Ψ FΓΦF# παρlαε<c,λ*r'pΦοι:v οl εvrlε:ιlφα-

ρΦμgεvφε.

r. Τα Aψκεgα, &ffiΚ καg ffiΓτ,e-Σ παρακαλ*υιyτ'αι γζξ μι.;{}ilμvηαουιy ιfuφτr ';α
nαβουv εvυπογραφωg γvιi:ι:η Τb.]v iτρΟgγαφεpΟμεvιιJii F{,αt '1'οι-J ωυvημμεvΦι"l 1]:ρΦ-

γραμματοg Φλο: οi μαsητfζ ΙrΦι.c fμαυι, γεvvηθεi το ιfτ,*q ft*{}fr:, αyr@pξtgeΦs--]l@E
rαξειg'}v τTου Tn'α ραιqgλφψ ΦφU v.

7 ' Η ffigαδ;κααiα φψBjΤElιηpξ,-}*Τηζ wα; sgΞg€ggξs-e€λ.'η{ιaψΑττοΨραφιι ig$:
vαg lυvατΦv ψα ΤΤραΨ$iαγφwφκgfταg καg gτα KαγΦ τ*Trφυ,k θζ*1i5Φa-ffiξξj€tρ€EeiaΦs
EΞφλιγιfuιy €KΕffi} *γεφγglΦrε*γε εxγεΦ E Eαψφιsαpfqqμ 2Φ8t3 ιξqΙξ6.Uιiβg@Ξ{Φψ€ΦaΦ=

E. Οι δiαμdvαvΤεζ tΤΟ εξωτερiκο μπορουv ,yα κciταΦ;iζ:οt,,"+ ,&ελτfο Ατει:μριt-

φηE ατrg αρμοδlεq ETροξεvlκfg Αpxfq μ*οω του site γrvιr,,tιi,stnatοlι::gia.gn δηλιi:vοι,ταq
ταυτδμΟοvα μlα δlε*sυvαη διαμ*vηq ατηv Γλ.λαδα εφοαοv διcεθετουv η τη διευ*t,ψtrη
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διαμοvηg αυtεvεvt:lωv προoωπωv. Eτiaηζ ιjτΤoΧρεΟuvταi vα προοκομiσoUV επΙαnμα
ξεvδγλωοαα fγγραφα αποδεlξηζ Τηζ ταυΤoΤΤρΟσωπiαg τcUζ αV δε δlαΦ6τoυv ελλην:-
κo Δελτfo Τι:υτοτι';;cg η δlαβατηοrο, Οi Προξεvrκεq Αρxεg υπoxοεουvΤαl Vα αποατεi-
λoυv τα δε}'riα απογραφηζ στlζ Στρατολογtκεq Υπηρεοfε;.

9. fJιi g:η ε}rγεγpαfufμivοI αε μητρΦο αρρΞvεεv {αδπλε_,:τοl}, οι οποict υπο-
1ρεουvταt 'v,C{ σ1TΟ!Οαφcuv, προκεluεvοι.j vα θεωρηθουv ωζ εμποοθfομωζ Κατc-
θfoαvτεg ΔΑ οφεΙiιoυv μιigp: 31 Γdαρτ6φψ 2Φ2Φ vα υποβαλ.λ'ουv οτnv αρμοδiα Στοα-
τολογικη Yτιηρεαfl: 3εBαiωαη τηq αρuοδrαq Yπηοεοiαq απο τηv οποiα vα προκυπτεt
δτl υπdβαλι:lv [i:κεitολογητlκα για τηV εγ.t'ραφη ΤoιJζ στο Μητοωο Αροεvωv.

1Ο. Γlα κο3ε αμφlβoλiα η απορiα, μπορεiτε vα απευsΟvεοτε ατηv Yπηρεoiα
μαg, καθε l1|:,γcιΟΓ11;il i':μερα καl ωρα Καl στα τηλfφωtlα 21315Ο1733,213'15Ο'j735.
21315*173'7, Ζi3'i5Ο']738,213i5Ο174a,21315Ο1136, 21315Οi637' 2"'315Ο1ο38
fax21Ο34,J:3i349tiemail.@.gε(ΠiτρουPαλλη2,Αθηvα,ΤΚ
t'! 855i.

1x. Χ.ιρloτηq θ€ματοg: Τxηg iΝΟΙv{) Απδοτολοg Ηλlακηg, ΤμηματαρΧηζ 2"'

Σμηq( ΙιJΟλ4 } Παvαvlιiτα Παπαiρ η οτου
Δ:εuθυvτηg

g Ηλlακηg
ΤμηματclρNt.:g 2 ηματΟζ

$τApΑp3'Ε-{rU€.A'ΤΑ:
<Α> Evδεlκrlκc, Αν'αλυτικο Προγραμμα Παρουοiαaηq Στρατευο[μωv *&ααηq 2Φ23.
<B> C:δηγiε,; προ,; TοιJζ σTρcτευο'eμt*υg αxετικα με τΦΨ τρΦπο καταθεοng Λελτiου

Αποvρ,αφflg

π E $dΑi{ΑΣ ειεΞΦe€ ξΞΩ λE

Αττ'οδ8κτgζ 1εaqx ffi ψfριΨεlα

$3 ΕΡ i{β Ε p ffi.ilλ1ζ** r ng ΦτμgΤA iτ ffi θ ΡAgΑ
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ΤΡΟlΖΗ Ν ilι,Σ" - $ιitrΞΦΑrsΩx!
/ΔPΑΣ

og τηj\.213':5g173v.
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ΑΓK;ΣΤPtoY
AΝΤiKYΘΗPΩΝ
- Δvoη Δευτεροβαsμιαg Εκπαiδευοηg Πεiραια _ Eλ' Bεvιζιiλοu 35, l-K 18532,

Πεloαrαg
- οΕEK l Γεvrκη Γραμματεiα Δα Bioυ Μαθηcηζ - Αxαρvωv .417 & Kοκκtvακη, ΤK

11143, Αθηvα
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15"j8Ο, λ/αρo*oι

Aπoδfκτεs lεα ΓiAηρoφoρiα

ΑΣΔYΣ/ΔΣΛ
B',ΔΣY
Γραoεio Evημερωoηg Korvο0 YΕΘΑ, Σολωvoq 34. Αθηvα
Απoκεvτρωμ6vη Διοiκηoη Απrκηg / Γεvlκη Δvoη Eαωτερικξ; /ιεlτουργiαq / Δvoη
Ααπκηg Kατααταoηg Νοτioυ Τομεα, Πεrραια καl Νηοωv {Αγiου Δlοvυοiου 5, TΚ
18545, Πειραιαg)
Αρxnγεiο Ελληvlκηq Αατυvoμiαg, Π. Καvελλοπουλου 4, ΤΚ 1a177', Αθηvα
ΣY Πεlραια
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ΠΑPAPTΗ}'t,\ <<Bl> ΣΤΗ
Φ.437 l1l2Οi:Ξ. 3Ε]βΞ1

οΔΗΓiΕξ- ΓtΑ -Γοt{ TpΦΓio ΚΑΤΑΦEΣF€Σ T"ΦY &ΞΛΤΙOY AΠοΓΡ&Φ-tΣ AΠΟ

Ξ€ΥE-ΞjΦe:τγ zt n*eaγε κrιnεε*ε e*aa εrεru

.' ' Οl α.iρατει}αaμοl που *gοwv γεwηΦεi το iεog 2οa2 και δlαμε;cu\j 1

εfvαr γραμμ,'rοl ο:α t'"ιητρΦα Αρρ6vωv ΤωV Λημωv η ΚοlνοτητωV τΠζ Περιυερε:ακig

Evοτη,αq Πε:ραlα υπogpεουvταl ιrα καταΦιfαφψv Δελτiο Απογραφηg οτο Στρα-

τoπεδο 
-αEciο.ελcrποΦλδυrr, 

οδog: ΓTι*τpοιε Fαλλη 2 {Poυφi, Α8ηvα, απo Φρα
Φ8:ΟG τT.μ.Fjε,Κpl',!4:ΦΦ 6j.μ"σUμφωVα με το εvδεικτlκc αvαλυτlκo προγραUUα πα-

ρouοiααη;{nu-ilcrοαoτημαiοq <Αr>. Επlπλfοv, γvωρiζεται οτι η καταθεoη τl;-'v Δελτi-

ωv Aπoγδcrφn6 iιAi μποpεi ,α γfvεται απο τουg o'τρατευciμcιJζ rαE oτα κατα

τοπoυg Κf,rτρα ffiξυπηpεεξoειrlg ffiολετιfuψ {rΗΓ}} τε*v &ημα:v oμοiι.'*g.

2' }qlατα ?t3Ψ 3Ταpσυαiααη τ'ΦaJζ ΦE ατpατεeiαaμο: rρfττεΞ α?ταραiτξτιι"lg

vα fμουv μ,αζ6 ΤΦtJζ: "

σ. l\ελτiο Ξλληvrκηq Αατυvομικηg ΤαυτοτηΤαζ η Δlαβατηρto

β Bεβαiωοη Απoδοοηg ΑφΙ\4 η οr;οiα εκδiδεταr απδ τηιl αοuοδ:α

Δημoαiα Οtκι:vομlκη Yπnρεοiα (ΔoY)

γ. Ηεβαiωαη Αr\4ΚΑ ι: οποiα εκδiδεταi απΦ το site ι,rγνv'amka gΙ.

δ' $ατρικεg Γvωματευοεlq η Bεβαιι,i:αεig, εφοαοv iΧουv οοβαρα

πρoβ,ιημctτι: υ ψεiι:q'

ε. ΕπrπρδοθεΤα Οt ατρατευolι.;οi οφεiλοUv \dα γvωσToΤΤοτουv ψττ*-

lpεε.ιlτ:κα -η Γ>iει:suvοη ηλεκτpοvικου τoUζ ταΧυδρcμεiου {ε-rπaii), ποοκειμειrΟU γα

Llvαι δυvατr1 η αμ;:ι-rη εvημ:fρωαη τουq αιlαφcοικα με Ttζ σΤραΤΟλΦγlκig τουq UΤfΟXρε-

Φοειq'

3. 1-l καταΦεοη του Δελτfου Αποιlραφηζ γivεταl απο τουq εvδιαιpεβo-

μ€voυq Α"/T'QΙ].Lφ;Ω-ΠQΣ η μιiαω πληοεξουοiου η με συσΤημεvη επiατολη. Η πλπ-

ρεξoυοιοτη-ια ,θα πρ€πεt vα ατrοδεικvυεταl ι;ε δηλωοπ ΤΟι.l εvδιαφερομεvου, οτηv
οπο[cι το γυηαl*_:'ηζ ι.,lττOΨραφηζ θα βεβα;ιi:vεταl απδ Αοτυιlομικη * αλλη Αοyη. Για
ΤCIι.,ζ ,3υγγειiε:iζ εξ' αiματοE τωv εvδtαφερομfvωv iγοvεi6, αδιiλφιαi αρκεi μοιyο η επi-
δεrξη τηq Αsτυvο1.iικΓiq τουg Ταυτοτt'gταg. Σε περtπτιi:αειg ταyυδρομικnq απcατοληq
Δελτ[ωv Ατrογρα,*ξq, τεAεq.$γα6α n]&;εpολEηv6α καγαΦεαη€ ατο ΤαHejδρφμε6ο Φα

ττρliττεε ψα ξi_ψ'αg-ε.ι-&-J-fuταpεgΦψ 
jΦefu

4. Οl ατρατευαlμοl Φα πρfπει vα γvωρiζουv δτι.

σ. Καv€ψ_αζ απολυτωζ δειy εξαrρεiται απο τηιε υπομρfωοη καταθε-
οηq fιελτiοιl r\πογρlαιpη g.
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β 'oοοι καταθεcoυv εκπρδθεoμα Δελ.τfο Aπoy:αφηg (μετα τηι' 31

Mαρτicυ 202a}, υπfxουv μηvlαΙα προαθετη σΤρατlωΤlKη υττοxρfι:οη. Erδικα οl μovl-
μoi κ*τοlκοt εξωτερiκoO, δεν υπεxoυv προσθετη σΤραΤlι,J'ilΚη -,πο1ρ6Φση, εφocοv
καταθ:cουv το ΔΑ τουg μf;ρl Τηv ΙΓρoηγουμεvη Τηζ ημερομηνiι:g πoυ θα κληθoυv
VG Kci=αΤαγo0ν οτιg'Γvoπλεq Δυvαμεlg λΦγω αρ1ικηg προακληοεωζ Τηζ κλαoηg τoυE

η λoγω ληξηE τηq voμιμηζ τΤαραμovng τουq εξω απo αυτfg.

γ. 'Οαoι αρvουvταl vα ουμπλΠ9Φοoυιl δjια τα ατoi1εiα oτο ΔΑ {]εω-

ρουvταt οτι δεv το υπfβαλαv.

x.
ι.l '

κξ υπο1ρεωση'
cο'oι δεv καταθεcουv ΔΑ υπ6xoυv δiμηvι'i π-ροοθετη σΤpσΤtι"ι.}Τl-

ε. fu{πορουv γα εκτυπ'ιi:γουv απo το site w,,γi* siratοlοgia.qΙ αΤTΟ-

δεικτlκo καταθεαηq Δελτiοι: Απογραφηg πληκτρoλoγωvταg τo )iτρατtωτtκo Αpι'θμo
ΤοUζ η τοv Αρiθμδ Δελτiοu Αoτυvομ:κηg τουq Ταυτoτηταg.

5. Να καταβληθεi προοπαθεια ατlo ολoυq τουg εμπλεκομεvoυg φορεig
Φαrε τo προvραμμα lΤαρουαiαοηg τοι.l Παpαρτηματοg <<βι> VC αvαKοlvoπotηθεi' με
καθε π'p6σφΦρo τροrο.

Αvτiγ
Σxηg(Νoλ4) Γεωογlοι; Κoυμπoγtαwng .

Yποδιευ€}uvτηq

Ηλtακηg
ηματοq


