ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ/ΩΝ ΕΚΕ
(1) Αναγράφεται το «Ε.Α.Α.Σ.» ή το Παράρτημα που ανήκει ο αιτών ανάλογα με τόπο
Διαμονής.
(2) Αναγράφεται η Ημερομηνία κατάθεσης της Αίτησης.
(3) Αναγράφεται ολόκληρο το «Επώνυμο» με κεφαλαία γράμματα όπως αναγράφεται
στην Αστυνομική Ταυτότητα, του αιτούντος Μέλους της Ε.Α.Α.Σ. που επιθυμεί να
εκδώσει Δελτία ΕΚΕ για τα μέλη της Οικογενείας του.
(4) Αναγράφεται ολόκληρο το «Όνομα» (Όχι το Υποκοριστικό) με κεφαλαία γράμματα
όπως αναγράφεται στην Αστυνομική Ταυτότητα, του αιτούντος Μέλους της Ε.Α.Α.Σ.
που επιθυμεί να εκδώσει Δελτία ΕΚΕ για τα μέλη της Οικογενείας του.
(5) Αναγράφεται ολόκληρο το «Όνομα πατρός» (Όχι το Υποκοριστικό) με κεφαλαία
γράμματα όπως αναγράφεται στην Αστυνομική Ταυτότητα, του αιτούντος Μέλους
της Ε.Α.Α.Σ. που επιθυμεί να εκδώσει Δελτία ΕΚΕ για τα μέλη της Οικογενείας του.
(6) Αναγράφεται ο Αποστρατευτικός «Βαθμός» του αιτούντος με κεφαλαία. Σε
περίπτωση που ο αιτών είναι εγγεγραμμένος στην Ε.Α.Α.Σ. ως Ορφανικό Μέλος
τότε δεν συμπληρώνεται και τίθεται παύλα (-).
(7) Αναγράφεται το «ΟΠΛΟ ή ΣΩΜΑ» του αιτούντος με κεφαλαία.
(8) Αναγράφεται ο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ» του αιτούντος που είχε όταν ήταν στην
Ενέργεια.
(9) Αναγράφεται ο «Αριθ. Ταυτότητας της Ε.Α.Α.Σ.» που έχει εκδοθεί από την Ε.Α.Α.Σ.
και κατέχει ο αιτών που επιθυμεί να εκδώσει Δελτία ΕΚΕ για τα μέλη της
Οικογενείας του.
(10) Αναγράφεται μόνον ο «Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητος» του αιτούντος π.χ.
ΑΒ123456.
(11) Τα Στοιχεία Διεύθυνσης που θα δηλωθούν θα αφορούν τη Μόνιμη κατοικία, του
αιτούντος.
(12) Αναγράφεται η «Οδός» και ο «Αριθμός» που Διαμένει Μόνιμα ο αιτών με κεφαλαία.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τίθεται Παύλα (-). Εάν η Διαμονή είναι εκτός
Ελλάδος αναγράφεται η Διεύθυνση στα Αγγλικά με κεφαλαία.
(13) Αναγράφεται η «Συνοικία» της Πόλης ή του Χωρίου που Διαμένει Μόνιμα ο αιτών
με κεφαλαία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τίθεται Παύλα (-).
(14) Αναγράφεται η «Πόλη ή το Χωριό» που Διαμένει Μόνιμα ο αιτών με κεφαλαία. Εάν
η Διαμονή είναι εκτός Ελλάδος αναγράφεται η «Πόλη ή η Κωμόπολη» στα Αγγλικά
με κεφαλαία.
(15) Αναγράφεται ο «Νομός» που Διαμένει Μόνιμα ο αιτών με κεφαλαία.
(16) Αναγράφεται ο «Ταχυδρομικός Κώδικας» της Διεύθυνσης που Διαμένει Μόνιμα ο
αιτών. Εάν η Διαμονή είναι εκτός Ελλάδος αναγράφεται ο αντίστοιχος Κωδικός που
ισχύει για την περιοχή της Χώρας που μένει .
(17) Τίθεται Παύλα (-) εάν ο αιτών Διαμένει Μόνιμα στην Ελλάδα. Εάν η διαμονή είναι
εκτός Ελλάδος αναγράφεται η Αγγλική ονομασία της «Χώρας» με κεφαλαία
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(18) Αναγράφεται ο Αριθμός του «Σταθερού Τηλεφώνου» της οικίας του αιτούντος.
(19) Αναγράφεται ο Αριθμός του «Κινητού Τηλεφώνου» του αιτούντος.
(20) Αναγράφεται το «E-mail» του αιτούντος (εάν διαθέτει).
(21) Διαγράφετε κατά περίπτωση η αντίστοιχη λέξη. Δηλαδή εάν πρόκειται για αρχική
έκδοση διαγράφετε η λέξη «Ανανεώσετε», εάν δε πρόκειται για ανανέωση η λέξη
«Εκδώσετε»
(22) Στον Πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται όλα τα Μέλη εκείνα της Οικογενείας του,
που ο αιτών επιθυμεί να εκδοθεί Δελτίο ΕΚΕ.
(23) Αναγράφεται ολόκληρο το «Όνομα» του Μέλους της Οικογενείας (Όχι
Υποκοριστικό) με κεφαλαία γράμματα.
(24) Αναγράφεται ολόκληρο το «Επώνυμο» του Μέλους της Οικογενείας με κεφαλαία
γράμματα.
(25) Αναγράφεται ολόκληρο το «Όνομα» του Πατέρα του Μέλους της Οικογενείας (Όχι
Υποκοριστικό) με κεφαλαία γράμματα.
(26) Αναγράφεται ο «Αριθμός της Αστυνομικής Ταυτότητας» του Μέλους της
Οικογενείας.
(27) Αναγράφεται πλήρως η «Ημερομηνία Γέννησης» του Μέλους της Οικογενείας
υπό μορφή ηη/μμ/εεεε.
(28) Αναγράφεται η «Συγγένεια» του Μέλους της Οικογενείας με τον αιτούντα. Για την
Συγγένεια θα αναγράφεται ανάλογα εάν είναι : . Σύζυγος ή Τέκνο ή Πατέρας
ή Μητέρα ή Πεθερός ή Πεθερά.
(29) Αναγράφεται η «Κατάσταση» που ευρίσκεται το Μέλος της Οικογενείας. Για την
Κατάσταση θα αναγράφεται ανάλογα εάν είναι : ΑΜΕΑ ή Έγγαμος/η ή
Άγαμος/η ή Προστατευόμενος/η ή Ανήλικος/η ή Σπουδαστής/ρια ή
Διαζευγμένος/η ή Χήρος/α ή Αναγνωρισμένο.
(30) Αναγράφονται οι «Αριθμοί των Καρτών Εισόδου» που ο αιτών επιθυμεί να
επανεκδώσει λόγω λήξεως της ισχύος τους ή να αντικαταστήσει λόγω απώλειας ή
κλοπής. Όταν τα δελτία είναι περισσότερα του ενός, οι αριθμοί τους γράφονται στην
σειρά χωριζόμενα μεταξύ τους με κόμμα.
(31) Αναγράφεται ο «Αιτία Επανέκδοσης» της ταυτότητας π.χ. «Επανέκδοση λόγω
λήξης της ισχύος τους» ή «Επανέκδοση λόγω απώλειας» ή «Επανέκδοση λόγω
αλλαγής Στοιχείων Αστυνομικής Ταυτότητας» κ.λπ. Σε περίπτωση επανέκδοση
λόγω απώλειας απαιτείται Βεβαίωση δήλωσης απώλειας από Αστυνομικό Τμήμα.
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