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1. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα σχετικά οι στρατεύσιμοι της
κλάσεως 2018 (γεννημένοι το έτος 1997) που διαμένουν στους Νομούς Κυκλάδων
και Δωδεκανήσου, είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Αιτογραφής (ΔΑ)
κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2015, ήτοι από 02 Ιανουαρίου 2015 έως και 31
Μαρτίου 2015 στη Στρατολογική Υπηρεσία Νοτίου Αιγαίου ή στα κατά τόπους
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου, Αιγαίου.

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

ανωνΔ’ου
και Δωδεκανήσου και διαμένουν σε

οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα των Νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, μπορούν
προς διευκόλυνσή τους να προσέλθουν να καταθέσουν Δελτίο Αττογραφής στην
Υπηρεσία μας ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ),

β. Κατά την. ττ.ροσέλευσή τους, Θα πρέπει να φέρουν μαζί Τους το
ή φωτοτυπΙο αυτοΰ καΘώς επίσης.. και

από Το οποίο Θα προκύπτει η εγγραφή τους σε
Μητρώα Αρρένων.

γ. Ε ιδικά, ιαένοντε·στοε,ξωτεικό μπορούν να απογραφοΰν
στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές, συμπληρώνοντας το έντυπο Του Δελτίου
Απογραφής, το οποίο μπορεί να εκτυπωθεί από την ιστοσελίδα της ΔΣΣΝΣ/ΓΕΕΘΑ
(Γ8ίοφςί,,Γ) και να το αποστείλουν συμπληρωμένο στην Υπηρεσία μας
μέσω Της αρμόδιας προξενικής αρχής

δ. ώσ α · νων, οι οποίοι υποχρεούνται
να απογραφούν (αδήλωτοι), προκειμένου να θεωρηθούν ως εμπροθέσμως
καταΕ·έσαντες, οφείλουν μέχρι την καθορισμένη προθεσμία από την παράγραφο Ι
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της ιταρούσας, να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας βεβαίωση της αρμόδιας
υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικα για Την
εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων. Οι παραπάνω έχουν υποχρεωση να
απογραφούν εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης εγγραφης τους στο
μητρώο αρρένων.

ε. Όσοι έχουν προβλήματαυγείας. για τα οποία πιθανολογείται η
ακαταλληλότητα για στράτευση, υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιωσεις,
από τις οποίες Θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

στ. Η αναγραφή τωγ_ςείων Ταυτότητας [Αριθμό Δελτίου
Αστυνομικής Ταυτότητας (ΑΔΤ) ή δβρίου1, του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), του Αριθμού Φορρςγικού Μητρώου (ΑΦΜ) και του Μητρώου
Αρρένων Δήμου. στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο στρατεύσιμος, είναι
υποχρεωτική.

ζ. Α’ττοδεικτικό κατάθςΔΑ δεν εκδίδεται από την Υπηρεσία μας
και τα ΚΕΠ. Οι στρατεύσιμοι μπορούν να το εκτυπώνουν από την ιστοσελίδα της
ΔΣΣΝΣ/ΓΕΕΘΑ ( οΙρςί8.τ), πληκτρολογώντας το Στρατιωτικό Αριθμό τους
ή τον Αριθμό του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.

η. Όσοι παραβαίνουν ις παραπάνω υποχρεώσεις υπέχουν τις
παρακάτω διοικητικές κυρώσεις:

(1) Ενός (1) μηνός πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης. σε
περίπτωση εκιτρόθεσμης υποβολής Του Δελτίου Απογραφής.

(2> Δύο (2) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε
περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απογραφής,

(3) Τριών (3) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης. σε
περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Αιτογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης
ανακριβών δικαιολογητικών.

3. Οι αποδέκτες προς ενέργεια, στους οποίους αιτοστέλλεται το παρόν,
παρακαλούνται για τις δικές τους κατεπείγουσες ενέργειες, ώστε το περιεχόμενό του

.

.

. .να καταστεί γνωστό στους Ϊ..ΟτραΤεύσιμου..ς. Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια.:. Νοτίου

‘

.:.
. Αιγαίου, η Αίτοκεντρωμένη Δι’{κησ.η υκλάδων και. Δωδεκανήσου, οι.Δήμο.ι

Κοινότητες και Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Π’ολιτών, παρακαλούνται να ε.νημερώσουν
τους στοατεύσιμους Και να δημοσιοποιήσουν ευρέως το Παράρτημα του παρόντος
ε οοοιδηποτε κοα κρση πηοσφορο : οοτελεσυατκο οοο ος
τοπικές εφημερίδες. Τοπικοί ραδιοφ..νικοί σταθμοί. Τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί).
Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται. όπως κοινοποιήσουν
το παρόν σε όλα τα Λύκεια Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου. ως επίσης και να ελέγχουν κατά την κρίση τους και κατ’
αρμοδιότητα Την πιστή εφαρμογή τυν παραπάνω από τα υπεύθυνα όργανα Των
Λυκείων και των Σχολών, με σκοπό την απρόσκοπτη και κατά Το δυνατόν ευρύτερη
ενημέρωση όλων των νέων. Τέλος. η Κεντρική Γραμματεία του Πανεπιστημίου
Αιγαίου Και Οι Διευθυντές των ΛυκείωνΣχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να
μερμνήσουν. ώστε Το περιεχόμενο των Παραρτημάτων να καταστεί ννωστό σε
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ολους τους σπουδοστέ μαθητές με ας γέννησης 1997 πριν τις διακοπές των

Χριστουγέννων και να Τους υπενθυμουν τακτικά την υποχρέωσή Τους για

κατάθεση ΔΑ.

4 Εττισημαίνται ιδιαίτερα ότι · συμβολή των εμπλεκομένων προσώπων

και φορεων. στην αττοδοση της διαδιασας πληροφόρησης των στρατευσιμων

σχετικά με την ττυραττανω υττοχρέωση αυς. άναι καθοριστική για την επιτυχία της

απογραφής και της διαδικασίας στράτευσης. καθώς επίσης και για την αποφυγή

επιβολής διοικητικών κυρώσεων λόγω εκπρόθεσμης ή μη κατάθεσης ΔΑ

(πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις).

5. Για κάθε αμφιβολια ή απο:ιυ μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά

στην Υπηρεσία (τηλ.: 228136000911, -12. -13). κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

6. Παρακαλούμε για Τις κατά π οτεραιότητα ενέργειές σας

Χειριστής θέματος. Τχης (Σ ΝΣ) Παναγιώτης Φραγκιάς. Διευθυντής ΣΥ
ι-\ιγαιου. ΤηΛ. ιαυυυυ

Τχης (ΣΣΝΣ) Παναγιώτης Φραγκιάς
Διειθυντής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες προς Ενέργεια.
- Π ριφέρΗα Νοτίου Αιγαίου
/\ΠοΚεντρμνΊ Δισικ ]‘π Νααι.
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- Κε·ιτρική Γραμματεία Πανεττιστημι;. .··\!ναίου

Αποδέκτες νια Πληροφ

7.-
Νοτίου

Βοηθός ιου Τμήματος

Β ΔΣΥ (υ,τ,α.)
ΣΥ Νοτίου Αιγαίου


