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Οδηγίες Συμπλήρωσης του Εντύπου 

«ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» 

Για τα Υποχρεωτικώς Εγγεγραμμένα Μέλη στην Ε.Α.Α.Σ. 

Δηλαδή για 

«Απόστρατους Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές Στρατού Ξηράς, Χωροφυλακής και 

Κοινών Σωμάτων των ΕΔ, που λαμβάνουν Μέρισμα.» 
 

(1) Αναγράφεται «Ε.Α.Α.Σ.» ή το οικείο Παράρτημα ανάλογα με τον τόπο διαμονής. 

(2) Αναγράφεται ολόκληρο το «Επώνυμο», όπως αναγράφεται στην Αστυνομική Ταυτότητα. 

(3) Αναγράφεται ολόκληρο το «Όνομα» (Όχι Υποκοριστικό), όπως αναγράφεται στην 

Αστυνομική Ταυτότητα. 

(4) Η ημερομηνία να είναι στη μορφή ηη/μμ/εεεε. 

(5) Αναγράφεται  ο  Αριθμός  του  «Φακέλου  του  ΜΤΣ», πχ 80314 Σ.  Ο αριθμός αναγράφεται 

στο έγγραφο απονομής Μερίσματος και επιπλέον μπορεί να δοθεί από το ΜΤΣ. 

(6) Τα Στοιχεία Διεύθυνσης που θα δηλωθούν θα αφορούν τη Μόνιμη κατοικία και θα 

αποδεικνύονται με φωτοαντίγραφο απόδειξης πληρωμής της ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ή ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ τρέχοντος έτους στο όνομα του ενδιαφερομένου. 

(7) Τίθεται Παύλα (-) εάν διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα. Εάν η διαμονή είναι εκτός Ελλάδος 

αναγράφεται η Αγγλική ονομασία της «Χώρας Διαμονής» με κεφαλαία.  

(8) Αναγράφεται η «Σχολή» ή ο τρόπος «Εισαγωγής»  στην Υπηρεσία, π.χ. οι προερχόμενοι 

από τη Σχολή Ευελπίδων αναγράφουν «ΣΣΕ», από τη Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων 

αναγράφουν «ΣΣΑΣ», από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών αναγράφουν «ΣΜΥ», οι 

εισελθόντες κατόπιν Διαγωνισμού αναγράφουν «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ», οι προερχόμενοι από 

την Ελληνική Χωροφυλακή αναγράφουν «ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ», οι προερχόμενοι από την 

Ελληνική Αστυνομία αναγράφουν «ΕΛ.ΑΣ.» κ.λπ.  

(9) Αναγράφεται το έτος αποφοίτησης από τη Στρατιωτική Σχολή (Σ.Σ.Ε., Σ.Α.Α., Σ.Μ.Υ.) ή ο 

χρόνος ένταξης σε επετηρίδα (εκ διαγωνισμού, Χωροφυλακής και ΕΛ.ΑΣ. 

προερχόμενοι), π.χ. 1975.  

(10) Τίθεται “Χ” στην αντίστοιχη επιλογή. 

(11) Αναγράφεται ο «Αριθ. Ταυτότητας της Ε.Α.Α.Σ.» που έχει απολεσθεί ή πρέπει να 

επανεκδοθεί λόγω αλλαγής Στοιχείων ή Καταστροφής κ.λ.π. 

(12) Αναγράφεται η «Αιτία Επανέκδοσης» της ταυτότητας π.χ. «Απώλεια»  ή «Αλλαγής 

Στοιχείων Αστυνομικής Ταυτότητας» ή «Αλλαγής Στοιχείων Διεύθυνσης Διαμονής» ή 

«Καταστροφή» κ.λπ. Στην περίπτωση της αλλαγής Διεύθυνσης απαιτείται η κατάθεση 

Φ/Α της απόδειξης πληρωμής της Ηλεκτρικής Ενέργειας ή της Τηλεφωνίας όπως στην 

παραπάνω παράγραφο 6 περιγράφεται, ενώ στην περίπτωση της απώλειας ή κλοπής 

απαιτείται Βεβαίωση Δήλωσης Απώλειας από Αστυνομικό Τμήμα. 

(13) Αναγράφεται Αριθμητικά το Σύνολο των Εγγράφων που επισυνάπτονται στο Έντυπο. 

 


