
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΣΥΝΤΑΞΗ  ΥΠΤΓΟΣ (ΤΧ) ε.α. ΣΕΪΡΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   Ε.Μ.Π. 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΠPOΣ: (1).......................................  

Α Ι Τ Η Σ Η 
Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Υ  ε.α. 

(Τακτικού   ή   Προαιρετικού Μέλους)(2) 

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ Ε.Α.Α.Α. ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ  
 

                                     (3)                                         (3)                                                  Ημερ/νία : (4)................................. 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ : (5)....................................................................... ΟΝΟΜΑ : (6)................................................................................. 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : (6)........................................................ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ : (6)............................................................. 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ : (5)................................................ ΟΝΟΜΑ  ΣΥΖΥΓΟΥ : (6).............................................................. 

ΒΑΘΜΟΣ : (7).................................................. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : (8)..........................................ΑΜ(Α.Σ.Μ.Α.): (9)............................ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ - ΣΧΟΛΗ : (10)..........................................ΣΕΙΡΑ : (11)..............ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : (12)………............ 

TOΠOΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : (13)................................................TOΠOΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ : (14)........................................................ 

ΔΗΜΟΤΗΣ : (15)........................................…………............ 

AP. AΣT. TAYT/ΤΟΣ : (16)..........................ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣ.: (17)............ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣ.: (18)…..........….........…………... 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ   ΔΙΑΜΟΝΗΣ  (Ισχύουσα) (19) 

    ΠΟΛΗ/ΧΩΡΙΟ : (20).....................…...……….................... ΣΥΝΟΙΚΙΑ : (21).................................................................…….. 

    ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘ: (22)............................................................ ΝΟΜΟΣ: (23)............................................................…………..... 

    Τ.Κ.: (24)............................................................................... ΧΩΡΑ: (25)........…...…….....….................................................... 

ΣΤΑΘΕΡΟ THΛ.: (26)........................................ ΚΙΝΗΤΟ THΛ.: (27)............................................. FAX : (28)....................... 

E-mail : (29).................................................................................. 

OMAΔA AIMATOΣ: (30)..........................RHESUS: (31)…............... ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ: (32)................................................... 

ΑΡΙΘ. ΜΤΑ: (33)......................................YΠOBAΛATE ΔIKAIOΛ. ΣYNTAΞIOΔOTHΣΗΣ, (34) 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : (35)      Έγγαμος/η,           Άγαμος/η,          Διαζευγμένος/η,           Χήρος/α.  

ΑΡΙΘ. ΤΕΚΝΩΝ : (36)................................. 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. (37) (Υποχρεωτική συμπλήρωση εφόσον υπάρχουν Μέλη προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν για τα Δελτία Ελεύθερης Εισόδου ) (37) 

 

Όνομα 
 (38) 

Επώνυμο 
 (39) 

Όνομα  
Πατρός 

 (40) 

Αριθ. Αστυν. 
Ταυτότητας 

(41) 

Ημερ.  
Γέννησης 

(42) 

Συγγένεια 
(43) 

Κατάστασης 
(44) 

       

       

       

       

       

       

       

       
 

ΕΙΣΘΕ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ; (45)                      ΕΑΝ ΝΑΙ 

ΑΣΤΥΝ. ΤΜ. ΠΕΡΙΟΧ. ΔΙΑΜΟΝΗΣ: (48)...................................................... 

HMEPΟΜ. EIΣOΔOY ΣTΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: (49)........................... ΕΤΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ.: (50)........................................ 

ΣYNOΛIKOΣ XPONOΣ ΠPAΓM. YΠHP.: (51)            HMΕΡΕΣ : (52).......... MHNΕΣ : (53)............. ETH : (54)........... 

APIΘ. KAI HMEP. EΓKYKΛIOY AΠOΣTPATEIAΣ: (55)................................................................................................... 
 

Β΄ MEPOΣ [Συμπληρώνεται Μόνο όταν πρόκειται για επανέκδοση Ταυτότητας]. 

ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤ. Ε.Α.Α.Α. (που πρόκειται να αντικατασταθεί): (56).............................. 

ΑΙΤΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ: (57)...................................................................................................................................................... 
 

 O/Η  Αιτών/ούσα 

 

 
 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΑΡΧΙΚΗ  ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 

● ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤΙΟΥ  ΕΠΙΤΙΜΟΥ & ΕΤΟΣ  ΕΚΔΟΣΗΣ: (46) .............................. 

● ΤΙΤΛΟΣ  ΕΠΙΤΙΜΟΥ: (47) ......................................................................... 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΞΚΩΝ ε.α. ΩΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (58)................................................. 
 (Συμπληρώνεται από την Ε.Α.Α.Α.) 

ΕΝΤΥΠΟ  Ε.Α.Α.Α.    1 



 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΣΥΝΤΑΞΗ  ΥΠΤΓΟΣ (ΤΧ) ε.α. ΣΕΪΡΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   Ε.Μ.Π. 

2η   Σελίδα 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ε.α. 
(Τακτικού ή Προαιρετικού Μέλους) 

 
 

(1).   Αναγράφεται το «Ε.Α.Α.Α.» ή το Παράρτημα που ανήκει ο αιτών ανάλογα με τόπο Διαμονής. 

(2). Τακτικό Μέλος θεωρείται ο Αξιωματικός ή ο Ανθστής ε.α. που έχει Αποστρατευτεί και 

ΛΑΜΒΑΝΕΙ Μέρισμα από το M.T.Α. ενώ, 

Προαιρετικό Μέλος θεωρείται ο Αξιωματικός ή ο Ανθστής ε.α. που έχει Αποστρατευτεί και 

ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Μέρισμα και ως εκ τούτου  ΔΕΝ του ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΡΑΤΗΣΗ υπέρ E.A.A.Α. 

από το MTΑ.. 

Η Γραμματεία της Ε.Α.Α.Α. κατά την παράδοση στον ενδιαφερόμενο της αίτησης, επισημαίνει 

με κύκλο την Κατηγορία που θα ενταχτεί ο αιτών. Δηλαδή εάν οι ιδιότητες του Υποψήφιου 

Μέλους είναι τέτοιες που εντάσσετε στα  «Τακτικά Μέλη» τότε θέτει εντός κύκλου την ένδειξη 

«Τακτικού» που αναγράφεται στο πάνω μέρος της αίτησης. Εάν  οι ιδιότητες του 

Υποψήφιου Μέλους τον εντάσσουν στα «Προαιρετικά Μέλη» τότε θέτει εντός κύκλου την 

ένδειξη «Προαιρετικού Μέλους».    

(3).  Κυκλώνεται με στυλό Διαρκείας το πλαίσιο εκείνο που αντιστοιχεί στην αιτία υποβολής της 

αίτησης. 

(4).   Αναγράφεται η Ημερομηνία κατάθεσης της Αίτησης. 

(5). Αναγράφεται ολόκληρο το «Επώνυμο» με κεφαλαία γράμματα όπως αναγράφεται στην 

Αστυνομική Ταυτότητα. 

(6). Αναγράφεται ολόκληρο το «Όνομα» (Όχι το Υποκοριστικό) με κεφαλαία γράμματα όπως 

αναγράφεται στην Αστυνομική Ταυτότητα. 

(7).  Αναγράφεται ο Αποστρατευτικός «Βαθμός» του αιτούντος με κεφαλαία. 

(8).  Αναγράφεται η «Ειδικότητα» του αιτούντος με κεφαλαία. 

(9).  Αναγράφεται ο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (Α.Σ.Μ.Α.)» του αιτούντος που είχε όταν ήταν στην 

Ενέργεια, Δηλαδή το Α.Σ.Μ.Α. 

(10).  Αναγράφεται πλήρης η «Σχολή» ή ο τρόπος «Εισαγωγής»  του αιτούντος στην Υπηρεσία 

με κεφαλαία, π.χ. οι προερχόμενοι από τη Σχολή Ικάρων αναγράφουν «Ι», οι προερχόμενοι 

από τη Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων αναγράφουν «ΣΣΑΣ», οι προερχόμενοι από τη Σχολή 

Τεχνιτών Υπαξιωματικών Αεροπορίας αναγράφουν «ΣΤΥΑ», οι εισελθόντες κατόπιν 

Διαγωνισμού αναγράφουν «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» κ.λπ. 

(11). Αναγράφεται η «ΣΕΙΡΑ» του αιτούντος. π.χ. 3η , 7η, 38, 1975Β, κ.λπ. 

(12).  Αναγράφεται πλήρως η «Ημερομηνία Γέννησης» του αιτούντος υπό μορφή ηη/μμ/εεεε. 

(13).  Αναγράφεται ο «Τόπος Γέννησης» του αιτούντος με κεφαλαία. 

(14). Αναγράφεται ο «Τόπος Καταγωγής» του αιτούντος με κεφαλαία. Σε περίπτωση που ο 

«Τόπος Καταγωγής» είναι ίδιος με τον «Τόπος Γέννησης» τότε στον «Τόπος Καταγωγής» 

τίθεται Παύλα (-). 

(15).  Αναγράφεται ο «Δήμος» εκείνος που ο αιτών έχει  τα Εκλογικά του Δικαιώματα. 

(16).  Αναγράφεται μόνον ο «Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητος» του αιτούντος π.χ. ΑΒ123456. 

(17). Αναγράφεται μόνο το «Έτος Έκδοσης της Αστυν. Ταυτότητος» του  αιτούντος  π.χ. 2003. 
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(18). Αναγράφεται η «Αρχή που εκδίδει την Αστυνομική Ταυτότητα»  του  αιτούντος με 

κεφαλαία  π.χ. ΙΑ΄ Α.Τ.  ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ, Α.Τ.  ΣΑΜΟΥ, Α.Τ.  ΠΥΡΓΟΥ κ.λπ. . 

(19). Τα Στοιχεία Διεύθυνσης που θα δηλωθούν θα αφορούν τη Μόνιμη κατοικία, του αιτούντος. 

(20).  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. 

(21). Αναγράφεται η «Συνοικία» της Πόλης ή του Χωρίου που Διαμένει Μόνιμα ο αιτών με 

κεφαλαία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τίθεται Παύλα (-). 

(22). 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. 

(23).  Αναγράφεται ο «Νομός» που Διαμένει Μόνιμα ο αιτών με κεφαλαία.  

(24).  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 . 

(25). Τίθεται Παύλα (-) εάν ο αιτών Διαμένει Μόνιμα στην Ελλάδα. Εάν η διαμονή είναι εκτός 

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

(26).  Αναγράφεται ο Αριθμός του «Σταθερού Τηλεφώνου» της οικίας του αιτούντος. 

(27).  Αναγράφεται ο Αριθμός του «Κινητού Τηλεφώνου» του αιτούντος. 

(28).  Αναγράφεται ο Αριθμός του «Fax» του αιτούντος (εάν διαθέτει). 

(29).  Αναγράφεται το «E-mail» του αιτούντος (εάν διαθέτει). 

(30).  Αναγράφεται η «Ομάδα Αίματος» του αιτούντος με κεφαλαία. 

(31).  Αναγράφεται το «Rhesus» του αίματος του αιτούντος. 

(32).  Αναγράφεται προαιρετικά το «Θρήσκευμα» του αιτούντος. 

(33).  Αναγράφεται  ο  «Αριθμός Μητρώου ΜΤΑ»  του  αιτούντος.  Έχει τη  μορφή π.χ. 93750 για 

τους Αξκούς ε.α. που είχαν αποστρατευτεί παλαιότερα και αναγράφετο στο έγγραφο 

απονομής Μερίσματος, ενώ για τους Αξκούς ε.α. που αποστρατεύτηκαν πρόσφατα 

αποτελείτε από τον Αριθμό Μητρώου του, που είχε όταν ήταν στην Ενέργεια, στον οποίο 

έχει προστεθεί στο τέλος το μηδέν (0) π.χ. εάν ο αριθμός Μητρώου ήταν 10817 ο  «Αριθμός 

Μητρώου ΜΤΑ» είναι 108170. 

(34). Διαγράφεται το «ΝΑΙ» εάν ο αιτών έχει Υποβάλει Δικαιολογητικά για Συνταξιοδότηση και 

«ΟΧΙ» εάν δεν έχει Υποβάλει. 

(35).  Υπογραμμίζεται  η «Οικογενειακή Κατάσταση» εκείνη που αντιστοιχεί στον Αιτούντα.  

(36).  Αναγράφεται ο αριθμός ΝΟΜΙΜΩΝ τέκνων που έχει αποκτήσει ο Αιτών. 

(37).  Στον Πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται Υποχρεωτικά όλα τα Μέλη της Οικογενείας του 

(εφόσον υπάρχουν), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση του Δελτίου 

Ελεύθερης Εισόδου στα Θέρετρα, Λέσχες, Πρατήρια και ΓΝΑ-ΝΙΜΙΤΣ. Διευκρινίζεται ότι 

σε αυτόν τον Πίνακα θα γράφονται ξανά τα Στοιχεία που ζητούνται για τον/την Σύζυγο 

εφόσον είναι εν ζωή. 
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(38). Αναγράφεται ολόκληρο το «Όνομα» του Μέλους της Οικογενείας (Όχι Υποκοριστικό) με 

κεφαλαία γράμματα. 

(39). Αναγράφεται ολόκληρο το «Επώνυμο» του Μέλους της Οικογενείας με κεφαλαία γράμματα. 

(40). Αναγράφεται ολόκληρο το «Όνομα» του Πατέρα του Μέλους της Οικογενείας (Όχι 

Υποκοριστικό) με κεφαλαία γράμματα. 

(41). Αναγράφεται ο «Αριθμός της Αστυνομικής Ταυτότητας» του Μέλους της Οικογενείας. 

(42).  Αναγράφεται πλήρως η «Ημερομηνία Γέννησης» του Μέλους της Οικογενείας υπό μορφή 

ηη/μμ/εεεε. 

(43). 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  ή  Γαμπρός  ή  Νύφη  ή .Εγγονός/ή  

(44).  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. 

(45). Διαγράφεται το «ΝΑΙ» εάν ο αιτών έχει τον ΤΙΤΛΟ του ΕΠΙΤΙΜΟΥ και «ΟΧΙ» εάν δεν τον έχει. 

(46). Αναγράφεται ο «Αριθμός του Δελτίου του Επιτίμου και η Ημερομηνία Έκδοσης» σε 

περίπτωση που ο αιτών έχει τον τίτλο του επιτίμου π.χ. 123456/23-04-15. 

(47). Αναγράφεται ο «Τίτλος που Φέρει ο Επίτιμος» σε περίπτωση που ο αιτών έχει τον τίτλο 

του επιτίμου π.χ. ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΑ, ΕΠΙΤΙΜΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΤΑ κ.λπ.. 

(48). Αναγράφεται το «Αστυν. Τμήμα» της περιοχής της Διεύθυνσης που Διαμένει Μόνιμα ο 

αιτών. 

(49). Αναγράφεται πλήρως η «Ημερομηνία Εισόδου στην Υπηρεσία» του αιτούντος υπό μορφή 

ηη/μμ/εεεε. Ως Ημερομηνία Εισόδου θεωρείται η ημέρα κατάταξης είτε σε Παραγωγική 

Σχολή είτε στην Yπηρεσία. 

(50). Αναγράφεται το «Έτος Αποστρατείας» του αιτούντος π.χ. 2005 

(51). Αναγράφεται ο «Συνολικός Χρόνος Πραγματικής Υπηρεσίας» του αιτούντος σε «Ημέρες»  

θέση (52) σε «Μήνες»  θέση (53) και σε «Έτη»  θέση (54).  Ο πραγματικός αυτό χρόνος 

αναγράφεται στην πράξη απονομής Σύνταξης από το ΓΛΚ. 

(55). Αναγράφεται ο «Αριθ. και η Ημερ/νία της Εγκυκλίου» βάση της οποίας ο αιτών 

αποστρατεύτηκε. 

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

επανεκδοθεί λόγω αλλαγής Στοιχείων ή περιοδικής αντικατάσταση ως Προαιρετικό Μέλος. 

(57). Αναγράφεται ο «Αιτία Επανέκδοσης» της ταυτότητας π.χ. «Επανέκδοση λόγω απώλειας»  

ή «Επανέκδοση λόγω αλλαγής Στοιχείων Αστυν. Ταυτότητας» ή «Επανέκδοση λόγω 

αλλαγής Στοιχείων Διεύθυνσης Διαμονής» ή «Επανέκδοση Προαιρετικού Μέλους» κ.λπ.  

(58). Συμπληρώνεται  από το Οικονομικό Τμήμα της Ε.Α.Α.Α. 

 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ  Ε.Α.Α.Α.    1 


