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ΘΔΜΑ: Καηαγξαθή θαη ηξαηνινγηθή Παξαθνινύζεζε ησλ 
Πνιηηώλ ηεο Γεκνθξαηίαο 

 
 Έρνληαο ππόςε, 
 

(α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δζληθήο Φξνπξάο Νόκνπ ηνπ 2011, 
 

(β) Σηο εηζεγήζεηο ηνπ Αξρεγνύ ηεο Δζληθήο Φξνπξάο, 
 
  

ΑΠΟΦΑΗΕΩ 
 
 
1. Ολνκαζηηθνί Καηάινγνη Αξξέλσλ 

 
 α. Οη Ολνκαζηηθνί Καηάινγνη Αξξέλσλ, απνηεινύλ ηε βάζε γηα ηνλ 
θαηαξηηζκό ησλ ηξαηνινγηθώλ Μεηξώσλ. 
 
 β. πληάζζνληαη ζε εγθεθξηκέλα από ηε ΓΛ/ΓΔΔΦ έληππα από ηα 
αξκόδηα ηξαηνινγηθά Γξαθεία εληόο ηνπ ηξηκήλνπ Γεθεκβξίνπ – Ηαλνπαξίνπ- 
Φεβξνπαξίνπ, πνπ νη πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο δηαλύνπλ ην 16ν πξνο 17ν έηνο 
ηεο ειηθίαο ηνπο (π.ρ γηα ηνπο γελλεζέληεο ην έηνο 1998 ε ζπγθέληξσζε ησλ 
αλαγθαηνύλησλ ζηνηρείσλ θαη ε ζύληαμε ησλ Ολνκαζηηθώλ Καηαιόγσλ ζα 
αξρίζεη ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ ηνπ 2013 θαη πξέπεη λα πεξαησζεί κέρξη 29 
Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2014). 
 
 γ. Σα ζηνηρεία γηα ηελ ζύληαμε ησλ Ολνκαζηηθώλ Καηαιόγσλ 
ιακβάλνληαη, κε κέξηκλα ηεο Γηεύζπλζεο ηξαηνινγηθνύ ηνπ ΓΔΔΦ, από ην 
Αξρείν Πιεζπζκνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, ε νπνία θαη ηα δηαζέηεη ζηα 
ηξαηνινγηθά Γξαθεία γηα λα ζπληάμνπλ ηνπο Ολνκαζηηθνύο Καηαιόγνπο. 
 
 δ. ηνπο Ολνκαζηηθνύο Καηαιόγνπο Αξξέλσλ γξάθνληαη θαη’ 
αιθαβεηηθή ζεηξά όινη όζνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Αξρείν Πιεζπζκνύ πνπ 
γελλήζεθαλ ζην ίδην έηνο. 
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 ε. Ζ ελεκέξσζε ησλ Ολνκαζηηθώλ Καηαιόγσλ Αξξέλσλ κε ηα 
ζηνηρεία δηακνλήο, γξακκαηηθώλ γλώζεσλ, επαγγέικαηνο θιπ, γίλεηαη από ηηο 
Γειώζεηο ηνηρείσλ. 
 
 ζη. Μεηά ην πέξαο  ηεο  ελεκέξσζεο  ησλ  Ολνκαζηηθώλ 
Καηαιόγσλ κε ηα ζηνηρεία ησλ Γειώζεσλ δηαγξάθνληαη νη: 
 
  (1) Δζθαικέλα εγγξαθέληεο (ζήιεα πξόζσπα θιπ). 
 
  (2) Απνβηώζαληεο θαη δηπινγξακκέλνη.  
 
  (3) Οη εγγξαθέληεο ζηνπο Ολνκαζηηθνύο Καηαιόγνπο 
Αξξέλσλ από ηνπο θαηαιόγνπο ησλ ζρνιείσλ, νη νπνίνη δελ είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζην Αξρείν Πιεζπζκνύ θαη δηαπηζηώλεηαη κε επίζεκε 
βεβαίσζε ηνπ Σκήκαηνο Αξρείνπ Πιεζπζκνύ όηη δελ είλαη πνιίηεο ηεο 
Γεκνθξαηίαο ή πξόζσπα θππξηαθήο θαηαγσγήο. 
 
 δ. ηνπο Ολνκαζηηθνύο Καηαιόγνπο Αξξέλσλ ζπκπιεξώλεηαη θαη 
ν Αξηζκόο ηνπ ηξαηνινγηθνύ Μεηξώνπ κεηά ηνλ θαηαξηηζκό ηνπ. 
 
2. Αξηζκόο ηξαηνινγηθνύ Μεηξώνπ (ΑΜ) 

 
 α. ε θάζε πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο, αληηζηνηρεί έλαο αξηζκόο 
ζηξαηνινγηθνύ κεηξώνπ, ν νπνίνο ηνπ απνδίδεηαη κε ηελ θαηαρώξεζε ησλ 
ιεμηαξρηθώλ θαη ζηξαηνινγηθώλ ηνπ ζηνηρείσλ, ζηελ αληίζηνηρε ζηξαηνινγηθή 
κεξίδα ηνπ ζηξαηνινγηθνύ κεηξώνπ ηεο θιάζεο ηνπ.  
 
 β. Από ηελ θιάζε 2001 θαη γηα ηηο λεόηεξεο θιάζεηο, ν ΑΜ 
ζρεκαηίδεηαη : 
 
  (1) Από ην κνλνςήθην θσδηθό αξηζκό ηεο επαξρίαο, ήηνη ην 1 
γηα ηηο  επαξρίεο  Λεπθσζίαο  θαη  Κεξύλεηαο,  θαζώο θαη  ην  εδαθηθό 
δηακέξηζκα Μόξθνπ ηνπ Γ  Λεπθσζίαο-Κεξύλεηαο- Μόξθνπ,  ην   3   γηα  ηελ  
επαξρία  Ακκνρώζηνπ ηνπ  Γ  Ακκνρώζηνπ-Λάξλαθαο, ην 4 γηα ηελ επαξρία 
Λάξλαθαο ηνπ Γ Ακκνρώζηνπ-Λάξλαθαο, ην 5 γηα ηελ επαξρία Λεκεζνύ ηνπ 
Γ Λεκεζνύ θαη ην 6 γηα ηελ επαξρία Πάθνπ ηνπ Γ Πάθνπ.  
 
  (2) Από ηνλ αύμνληα αξηζκό εγγξαθήο ηνπ θαζελόο ζην 
ηξαηνινγηθό Μεηξών. Έλαξμε αξίζκεζεο γηα θάζε θιάζε από ηνλ αξηζκό 
0001. 
 
  (3) Από ηελ θιάζε. 
 
 γ. Οη ηξεηο παξάγνληεο ρσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο κε πιάγηα γξακκή 
(/) (π.ρ 1/0009/2001). 
 
 δ. Από ηηο θιάζεηο 1958 κέρξη θαη ηελ θιάζε 2000 νη 
ρξεζηκνπνηνύκελνη θαηά Γ θαη επαξρία ΑΜ έρνπλ όπσο ν παξαθάησ 
πίλαθαο: 
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ΣΡΑΣΟΛΟΓΗΚΟ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΔΠΑΡΥΗΑ 

 

ΑΜ 

ΚΛΑΔΗ 
1958- 
1976 

ΚΛΑΔΗ 
1977- 
1996 

ΚΛΑΔΗ 
1997- 
2000 

ΚΛΑΔΗ 
2001 ΚΑΗ 
ΝΔΩΣ. 

Ακκνρώζηνπ – 
Λάξλαθαο 

Ακκ/ζηνπ 5001-7000 
5001-
7000 

5001-
6000 

3/0001 

Λάξλαθαο 8001-9000 
7001-
8000 

6001-
8000 

4/0001 

Λεπθσζίαο-
Κεξύλεηαο-
Μόξθνπ 

 

Κεξύλεηαο 7001-8000 
8001- 
9000 

8001-
9000 

1/0001 

Λεπθσζίαο-
Κεξύλεηαο-
Μόξθνπ 

Μόξθνπ 
13001-
14000 

9001-
10000 

9001-
10000 

1/0001 

Λεπθσζίαο-
Κεξύλεηαο-
Μόξθνπ 

Λεπθσζίαο 
(πιελ 

Μόξθνπ) 

11001-
13001 

10001-
13000 

10001-
13000 

1/0001 

Λεκεζνύ Λεκεζνύ 
9001-
11000 

13001-
15000 

13001-
15000 

5/0001 
 

Πάθνπ Πάθνπ 
14001-
15000 

15001-
16000 

15001-
16000 

6/0001 

 
3. ηξαηνινγηθό Μεηξών 
 
 α. Σν ηξαηνινγηθό Μεηξών ζπκπιεξώλεηαη από ηνπο 
Ολνκαζηηθνύο Καηαιόγνπο, κεηά ηνλ έιεγρν, ηηο δηνξζώζεηο θαη ηηο 
ζπκπιεξώζεηο πνπ επέξρνληαη ζ’ απηνύο από ηηο Γειώζεηο ηνηρείσλ. 
 
 β. Ο θαηαξηηζκόο γίλεηαη θαηά θιάζε θαη Δπαξρία ζε έληππα ηα 
νπνία ρσξίδνληαη ζε ζηξαηνινγηθέο κεξίδεο. Κάζε ζηξαηνινγηθή κεξίδα 
πεξηιακβάλεη: 
 
  (1) ηήιεο ιεμηαξρηθώλ ζηνηρείσλ (Δπώλπκν, θύξην όλνκα, 
όλνκα παηέξα, όλνκα κεηέξαο, έηνο θαη εκεξνκελία γέλλεζεο). 
 
  (2) ηήιε Δπαξρίαο εγγξαθήο ζηνπο Ολνκαζηηθνύο 
Καηαιόγνπο θαη αύμνληα αξηζκό εγγξαθήο. 
 
  (3) ηήιεο γξακκαηηθώλ γλώζεσλ, επαγγέικαηνο θαη 
ζξεζθεύκαηνο. 
 
  (4) Υώξν ζηξαηνινγηθώλ κεηαβνιώλ. 
 
  (5) Υώξν παξαηεξήζεσλ θαη βνεζεηηθώλ ελδείμεσλ. 
 
  (6) ηήιε Αξηζκνύ ηξαηνινγηθνύ Μεηξώνπ (ΑΜ). 
 
 γ. Σα ηξαηνινγηθά Μεηξώα απνηεινύλ ηε βάζε ησλ βηβιίσλ θάζε 
ηξαηνινγηθνύ Γξαθείνπ θαη απεηθνλίδνπλ πιήξσο ηε ζηξαηνινγηθή 
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θαηάζηαζε ησλ γξακκέλσλ ζ’ απηά θαη ηεξνύληαη πάληνηε ζε θαιή 
θαηάζηαζε. 
 
 δ. Γηα θάζε Δπαξρία θαηαξηίδεηαη έλα ηξαηνινγηθό Μεηξών,  ζην   
νπνίν   νη   πνιίηεο   ηεο   Γεκνθξαηίαο   γξάθνληαη   θαη’ αιθαβεηηθή ζεηξά. 
ην ηέινο θάζε ηξαηνινγηθνύ Μεηξώνπ αθήλνληαη θελέο κεξίδεο, ίζεο κε ην 
έλα έθην (1/6) πεξίπνπ ησλ γξακκέλσλ ζ’ απηό, γηα ηε ζπλέρηζε ησλ αξρηθώλ 
κεξίδσλ. 
 
 ε. Οη κεξίδεο ηνπ ηξαηνινγηθνύ Μεηξώνπ αξηζκνύληαη κε γεληθό 
αύμνληα αξηζκό. Ο αξηζκόο  πνπ  ιακβάλεη ν θάζε έλαο από ηνπο   
γξακκέλνπο   ζην   ηξαηνινγηθό   Μεηξών   νλνκάδεηαη  Αξηζκόο 
ηξαηνινγηθνύ Μεηξώνπ (ΑΜ). Ο αξηζκόο απηόο θαηαρσξείηαη θαη ζηνπο 
Ολνκαζηηθνύο Καηαιόγνπο Αξξέλσλ. 
 
 ζη. Δγγξαθέληεο πνπ εμαθξηβώλεηαη όηη δελ είλαη ππαξθηά 
πξόζσπα, δηαγξάθνληαη. 
 
 δ. Οη εγγξαθέο θαη νη κεηαβνιέο θαηαρσξνύληαη ζηα ηξαηνινγηθά 
Μεηξώα κε κπιε κειάλε, εθηόο από απηέο γηα ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη 
δηαθνξεηηθά. Οη ζηήιεο επαγγέικαηνο, γξακκαηηθώλ γλώζεσλ θαη ε δηεύζπλζε 
δηακνλήο, επεηδή είλαη κεηαβιεηά ζηνηρεία ζπκπιεξώλνληαη κε κνιύβη. 
 
 ε. Ο ηύπνο ησλ κεηαβνιώλ πνπ θαηαρσξνύληαη  ζηα ηξαηνινγηθά 
Μεηξώα, θαζνξίδεηαη ζηελ ζρεηηθή επί ηνύηνπ απόθαζε πνπ πξνλνείηαη ζην 
άξζξν 62 ηνπ Νόκνπ. 
 
 ζ. Ζ ρξήζε ζθξαγίδαο, γηα θαηαρώξεζε κεηαβνιώλ ή ππνγξαθήο 
ή ελέξγεηαο εγγξαθώλ ή δηαγξαθώλ, απαγνξεύεηαη. 
 
 η. Δμσηεξηθά θαη ζηε ξάρε θάζε ηξαηνινγηθνύ Μεηξώνπ 
αλαγξάθνληαη επθξηλώο ε θιάζε, ε Δπαξρία θαη νη Αξηζκνί ηξαηνινγηθνύ 
Μεηξώνπ ηνπο νπνίνπο απηό πεξηιακβάλεη. 
 
 ηα. Καηαξηίδεηαη μερσξηζηά θαηά θιάζε Αιθαβεηηθό Δπξεηήξην ζην 
νπνίν αλαγξάθνληαη θαη’ απόιπηε αιθαβεηηθή ζεηξά νη ζηξαηεύζηκνη ηεο 
θιάζεο. Μεηά ηνλ θαηαξηηζκό ηνπ, δελ δηαγξάθεηαη απ’ απηό θαλέλαο, έζησ 
θαη αλ γίλεη δηαγξαθή από ην ηξαηνινγηθό Μεηξών. 
 
 ηβ. ηα ηξαηνινγηθά Μεηξώα θαηαρσξνύληαη νη κεηαβνιέο, πνπ 
πξνθύπηνπλ από ηηο Καηαζηάζεηο Μεηαβνιώλ ή από άιια επίζεκα ζηνηρεία 
θαη κόλν απηέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ζηξαηησηηθώλ 
ππνρξεώζεσλ, ηελ θαηαλνκή ζηελ Δζληθή Φξνπξά, ηελ θαηάηαμε, ηελ θξίζε 
ηεο ζσκαηηθήο ηθαλόηεηαο, ηελ επηινγή, ηελ απνλνκή εηδηθνηήησλ, 
πξναγσγέο, εθπαίδεπζε, κεηαζέζεηο, κεηώζεηο ζεηείαο, απόιπζε θαη 
εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθώλ ππνρξεώζεσλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ζηελ 
εθεδξεία. 
 
 ηγ. Οη εκέξεο πεηζαξρηθώλ πνηλώλ θπιάθηζεο, άγλνηαο, ιηπνηαμίαο, 
πξνζσπνθξάηεζεο (εθόζνλ δελ επαθνινύζεζε απαιιαγή ή αζώσζε), 



 - 5 - 

 

άδεηαο (θαλνληθήο, επηπξόζζεηεο, γνληθήο, ηηκεηηθήο θαη αλαξξσηηθήο), 
θαηαρσξνύληαη ζπλνιηθά θαηά ηελ απόιπζε, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη όζσλ 
απαιιάζζνληαη ή θξίλνληαη νξηζηηθά ή πξνζσξηλά αθαηάιιεινη γηα 
ζηξάηεπζε. 
 
 ηδ. Οη κεηαβνιέο πνπ έρνπλ ζαλ επαθόινπζν ηελ εγγξαθή ηνπ 
αηόκνπ ζε βνεζεηηθά βηβιία, ζπκπιεξώλνληαη κε ηελ αλαγξαθή θιάζκαηνο 
δίπια από απηέο, ηνπ νπνίνπ ν κελ αξηζκεηήο δείρλεη ηε ζειίδα ηνπ βηβιίνπ 
ζην νπνίν έρεη γξαθηεί, ν δε παξνλνκαζηήο ηνλ αύμνληα αξηζκό ηεο εγγξαθήο 
(…./….). 
 
 ηε. Μεηαβνιέο ησλ κόληκσλ ζηειερώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ππεξεζίαο ηνπο σο κνλίκσλ δελ θαηαρσξνύληαη ζηα ηξαηνινγηθά Μεηξώα. 
Ζ ζηξαηνινγηθή ηνπο κεξίδα πνπ είλαη ελεκεξσκέλε κέρξη ηε κεηαβνιή 
δηνξηζκνύ, ζπκπιεξώλεηαη από ην Αληίγξαθν Φύιινπ Μεηξώνπ, πνπ 
απνζηέιιεηαη από ηε Γηεύζπλζε Πξνζσπηθνύ ηνπ ΓΔΔΦ κεηά ηελ παξαίηεζε, 
απνζηξαηεία ή ηνλ ζάλαην ηνπο. ε απηή θαηαρσξνύληαη κόλν νη κεηαβνιέο 
πξναγσγήο θαη παξαίηεζεο ή απνζηξαηείαο ή ζαλάηνπ θαηά πεξίπησζε. 
 
 ηζη. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία εμαληιείηαη ν ρώξνο ησλ 
ζηξαηνινγηθώλ κεηαβνιώλ, αλνίγεηαη ζην ίδην βηβιίν ζπκπιεξσκαηηθή κεξίδα, 
ε νπνία θαηαιακβάλεη ην ρώξν ηεο πξώηεο θελήο, κε αξίζκεζε πνπ ζα έρεη 
ηε κνξθή 0001, 0002, 0003 θαη νύησ θαζ’ εμήο. Οη δύν απηέο κεξίδεο 
ζπζρεηίδνληαη κεηαμύ ηνπο κε ηελ αλαγξαθή κε θόθθηλή κειάλε, ζην ηέινο ηεο 
πξώηεο κεξίδαο ηνπ αξηζκνύ ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο κεξίδαο. ηε 
ζπκπιεξσκαηηθή κεξίδα αλαγξάθνληαη από ηα ιεμηαξρηθά ζηνηρεία, κόλν ηα 
νλνκαηεπώλπκν θαη  ην όλνκα ηνπ παηέξα. 
 
 ηδ. Γηα ηνπο εγγξαθόκελνπο ζηα ηξαηνινγηθά Μεηξώα, κεηά ηνλ 
αξρηθό θαηαξηηζκό ηνπο, θαηαξηίδνληαη ζηξαηνινγηθέο κεξίδεο, νη νπνίεο 
αξηζκνύληαη κε ην επόκελν ειεύζεξν Αξηζκό ηξαηνινγηθνύ Μεηξώνπ (ΑΜ). 
 
4. Δπξεηήξην ησλ Δθηόο Γπλάκεσο Γηαηεινύλησλ 
 
 α. Σεξείηαη έλα Δπξεηήξην γηα ηνπο εθηόο Γπλάκεσο δηαηεινύληεο 
γηα θάζε θιάζε θαη ππνδηαηξείηαη ζε Δπαξρίεο. 
 
 β. Καηαξηίδεηαη ηαπηόρξνλα κε ην ηξαηνινγηθό Μεηξών ζε 
εγθξηκέλν από ηε ΓΛ έληππν θαη γξάθνληαη ζε απηό όζνη βξίζθνληαη εθηόο 
ζηξαηεύκαηνο, πιελ ησλ παξαθάησ θαηεγνξηώλ, νη νπνίεο παξαθνινπζνύληαη 
από μερσξηζηέο εηδηθέο Ολνκαζηηθέο Καηαζηάζεηο: 
 
   (1) Μαζεηώλ ρνιείσλ Μέζεο Παηδείαο. 
 
   (2) πνπδαζηώλ Ννζειεπηηθήο θαη Αλσηέξσλ 
Ξελνδνρεηαθώλ ζπνπδώλ. 
 
   (3) Πξνζσξηλά απνιπνκέλσλ γηα ιόγνπο ζπνπδώλ. 
   (4) Πξνζσξηλά απνιπνκέλσλ αλεθπαίδεπησλ εζλνθξνπξώλ 
γηα ιόγνπο πγείαο. 
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   (5) Πξνζσξηλά απνιπνκέλσλ εθπαηδεπκέλσλ εζλνθξνπξώλ 
γηα ιόγνπο πγείαο. 
 
 γ. Ζ ελεκέξσζή ηνπ γίλεηαη σο εμήο: 
 
  (1) Αξρηθά γξάθνληαη, όζνη, πξηλ από ηελ πξόζθιεζε, 
ππάγνληαη ζε κία από ηηο θαηεγνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζ’ απηό. 
 
  (2) Μεηά ηελ πξόζθιεζε γξάθνληαη, όζνη γηα νπνηνδήπνηε 
ιόγν δελ θαηαηάρζεθαλ θαη δηαηεινύλ λόκηκα εθηόο ζηξαηεύκαηνο, θαη όζνη 
θεξύζζνληαη αλππόηαθηνη ή ιηπνηάθηεο. 
  (3) Οη θαηεγνξίεο ησλ εθηόο ηξαηεύκαηνο δηαηεινύλησλ 
αλαγξάθνληαη ζην έληππν ηνπ επξεηεξίνπ. Γηα ηελ εγγξαθή λέαο θαηεγνξίαο 
απαηηείηαη δηαηαγή ηεο ΓΛ/ΓΔΔΦ. 
 
  (4) Σν ηξαηνινγηθό Μεηξών ζπζρεηίδεηαη κε ην επξεηήξην κε 
ηελ αλαγξαθή ηεο έλδεημεο εγγξαθήο ζε κνξθή θιάζκαηνο π.ρ  5/126. 
 
  (5) Γηα ηηο εγγξαθέο ησλ ζηειώλ 7 κέρξη 13,15,16,22,23,25 
θαη 28 ησλ ζηξαηεπζίκσλ, ησλ νπνίσλ ν ρξόλνο ιήμεο ηεο θαηάζηαζεο ζηελ 
νπνία  αλήθνπλ, δελ είλαη γλσζηόο από ηελ αξρή, ζεκεηώλεηαη θάζεηε γξακκή 
κε κνιύβη. 
 
  (6) Γηα ηηο εγγξαθέο ησλ ζηειώλ 14,18,19,20,21 θαη 24 ησλ 
ζηξαηεπζίκσλ, ησλ νπνίσλ ν ρξόλνο ιήμεο ηεο θαηάζηαζήο ηνπο είλαη 
γλσζηόο από ηελ αξρή, θαηαρσξείηαη κε καύξν κνιύβη ζην αληίζηνηρν 
ηεηξάγσλν ε ρξνλνινγία ιήμεο. 
 
  (7) ηε ζηήιε 30 ζεκεηώλεηαη κε καύξν κνιύβη, ε 
εκεξνκελία θαηάηαμεο,  κε ηελ νπνία ππνρξενύηαη ν ζηξαηεύζηκνο λα 
θαηαηαγεί, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθή, από ηελ εκεξνκελία ηεο 
θαζνξηζκέλεο ΔΟ. 
 
  (8) Ζ αιιαγή θαηάζηαζεο δελ επηθέξεη λέα εγγξαθή, αιιά 
κεηαηνπίδεηαη ε αληίζηνηρε έλδεημε, π.ρ ν επξηζθόκελνο κε εηήζηα αλαβνιή 
πγείαο, θξηλόκελνο αθαηάιιεινο, δελ εγγξάθεηαη μαλά, αιιά απαιείθεηαη ε 
έλδεημε ηεο ζηήιεο 19 θαη ηίζεηαη ε έλδεημε ζηε ζηήιε 10. 
 
  (9) ην ηέινο θάζε ζειίδαο αζξνίδνληαη νη αληίζηνηρεο 
ελδείμεηο ησλ ζηειώλ κε κνιύβη. 
 
  (10) Ζ δηαγξαθή ελεξγείηαη κε θόθθηλν κνιύβη δηαξθείαο  κε  
γξακκή πνπ ζύξεηαη  ζην νλνκαηεπώλπκν, όλνκα παηέξα θαη κεηέξαο. Ζ 
έλδεημε ηεο νηθείαο ζηήιεο δηαγξάθεηαη κε γνκνιάζηηρα.  ηε ζηήιε ησλ 
παξαηεξήζεσλ γξάθεηαη ε αηηία ηεο δηαγξαθήο θαη κνλνγξάθεηαη από ηνλ 
Σκεκαηάξρε. 
 
  (11) ην ηέινο θάζε κήλα ν Σκεκαηάξρεο ειέγρεη ην βηβιίν, γηα 
λα δηαπηζηώζεη, αλ έγηλε ε ελεκέξσζε ησλ αζξνίζεσλ θαηά ζειίδα. 
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  (12) Γηα ηνπο ππεξεηνύληεο Δθέδξνπο δελ ελεκεξώλνληαη ηα 
επξεηήξηα ησλ εθηόο δπλάκεσλ δηαηεινύλησλ. 

 
5. ηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο Γειώζεηο ηνηρείσλ (Γ) 
 
 Οη Γειώζεηο ηνηρείσλ πνπ ππνρξενύληαη λα ζπκπιεξώλνπλ νη 
ζηξαηεύζηκνη πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο ζηνηρεία: 
 
  (1) ηξαηνινγηθά ζηνηρεία, αξκόδην ηξαηνινγηθό Γξαθείν 
πνπ ηνπο παξαθνινπζεί θαη ηνλ ηξαηησηηθό Αξηζκό ηνπο. 
 
 
  (2) Ολνκαηεπώλπκν, όλνκα παηέξα θαη κεηέξαο, 
εκεξνκελία, ηόπνο θαη έηνο γέλλεζεο, θαη αξηζκό δειηίνπ ηαπηόηεηαο (ΑΓΣ) ή 
Γηαβαηεξίνπ. 
 
  (3) Πιήξε δηεύζπλζε δηακνλήο. 
 
  (4) ρνιείν θαη ηάμε θνίηεζεο ή επάγγεικα θαηά πεξίπησζε. 
 
  (5) Αλακελόκελε ΔΟ θαηάηαμεο. 
 
  (6) Αλ ππάξρνπλ πξνϋπνζέζεηο κεηαθνξάο ζηνπο 
ππόρξενπο κεησκέλεο ζηξαηησηηθήο ππνρξέσζεο. 
 
6. Σύπνο Γήισζεο ηνηρείσλ 
 
 Όπσο Παξάξηεκα «Α». 

 
7. Σξόπνο ζπκπιήξσζεο ησλ Γ θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ 
ζπλππνβάιινληαη από ηνπο πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο 

 
 Οη καζεηέο ησλ ζρνιείσλ κέζεο εθπαίδεπζεο ππνβάιινπλ ηε Γ ηνπο 
ζηηο Γξακκαηείεο ησλ ρνιείσλ πνπ θνηηνύλ. Οη ππόινηπνη πξνζέξρνληαη γηα 
ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ ηεο Γ ζηα Γ ή ζηα ΚΔΠ-ΚΔΠΟ. Ζ 
ζπκπιήξσζή ηνπ γίλεηαη από ηνπο ίδηνπο ή ηνπο γνλείο ηνπο ή από λόκηκνπο 
εθπξνζώπνπο ηνπο ρεηξνγξαθηθά ή από ην Γ ή ηα ΚΔΠ-ΚΔΠΟ ειεθηξνληθά 
ή/θαη ρεηξνγξαθηθά, κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ 
αλαγξάθνληαη ζ’ απηό. Με ηε Γ ππνβάιινληαη θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 
 
  (1) Φσηνηππία ησλ δύν όςεσλ ηεο ηαπηόηεηαο ή ησλ 
ζειίδσλ ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπο κε ηα ιεμηαξρηθά ηνπο ζηνηρεία. 
 
  (2) Ηαηξηθέο γλσκαηεύζεηο ή βεβαηώζεηο, όζνη έρνπλ 
πξνβιήκαηα πγείαο γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη ε παξαπνκπή γηα εμέηαζε 
ρσξίο απηνπξόζσπε παξνπζίαζε. 

 
 

8. Πξνζεζκίεο θαη ππεξεζίεο θαηάζεζεο ησλ Γ 
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 α. Σν έληππν ηεο Γ ζπκπιεξώλεηαη ή ππνβάιιεηαη 
ζπκπιεξσκέλν κε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, ζην αξκόδην ηξαηνινγηθό 
Γξαθείν ή ζην ηξαηνινγηθό Γξαθείν ηνπ ηόπνπ δηακνλήο ησλ πνιηηώλ ηεο 
Γεκνθξαηίαο ή ζην ρνιείν θνίηεζεο ή ζηα θαηά ηόπνπο ΚΔΠ-ΚΔΠΟ, από ηελ 
1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 15 Μαξηίνπ ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν απηνί δηαλύνπλ ην 
δέθαην έθην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Οη Γ πνπ ζπκπιεξώλνληαη ζηα ΚΔΠ-
ΚΔΠΟ απνζηέιινληαη  ην ηαρύηεξν ζηα αξκόδηα Γ. 
 
 β. Οη Γληέο-Λπθεηάξρεο ησλ ρνιείσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο κέρξη 
ηηο 10 Απξηιίνπ νθείινπλ λα απνζηείινπλ ζην ηξαηνινγηθό Γξαθείν (Γ) ηεο 
επαξρίαο ηνπο, νλνκαζηηθνύο θαηαιόγνπο ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο 
θαηά έηνο θνίηεζεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη όζσλ δελ έρνπλ ηελ θππξηαθή 
ππεθνόηεηα ή δελ είλαη πξόζσπα θππξηαθήο θαηαγσγήο καδί κε ηηο Γ ηνπο. 
Οη ελ ιόγσ θαηάινγνη πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα νλνκαηεπώλπκα ησλ 
καζεηώλ καδί κε ηνπο αξηζκνύο ηαπηόηεηαο ηνπο, ηηο δηεπζύλζεηο θαη ηα 
ηειέθσλά ηνπο θαη ηα νλόκαηα ησλ γνλέσλ ηνπο. 
 
 γ. Δηδηθά νη κόληκνη θάηνηθνη εμσηεξηθνύ θαηαζέηνπλ Γ ακέζσο 
κεηά ηελ άθημή ηνπο ζηελ Κύπξν. Γύλαληαη λα θαηαζέζνπλ Γ θαη κέζσ ησλ 
αξκόδησλ θππξηαθώλ πξνμεληθώλ αξρώλ, δειώλνληαο ηαπηόρξνλα ηε 
δηεύζπλζε δηακνλήο ηνπο ζηελ Κύπξν, εθόζνλ δηαζέηνπλ, ή ηε δηεύζπλζε 
δηακνλήο ζπγγεληθνύ ηνπο πξνζώπνπ.  
 
 δ. Οη ππεξεζίεο θαηάζεζεο ησλ Γ, ρνξεγνύλ ζρεηηθό απνδεηθηηθό 
ζε όζνπο θαηαζέηνπλ Γ. 
 
 ε. Γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ ηεο Γεκνθξαηίαο 
γηα ηελ θαηάζεζε Γ θαζνξίδνληαη ηα εμήο: 
 
  (1) Σα ηξαηνινγηθά Γξαθεία: 
 
   (α) Καηαξηίδνπλ αλαιπηηθό εκεξνινγηαθό πξόγξακκα 
θαηάζεζεο ησλ Γ. Σν πξόγξακκα απηό ζπληάζζεηαη ην πξώην δεθαήκεξν 
ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο θαη θνηλνπνηείηαη άκεζα, ζην 
Τπνπξγείν Άκπλαο, ζηε Γηεύζπλζε ηξαηνινγηθνύ ηνπ ΓΔΔΦ, ζηελ 
Δπαξρηαθή Γηνίθεζε, ζηνπο Γήκνπο, Κνηλόηεηεο, ηα ιύθεηα θαη ζρνιέο ηεο 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ επαξρηώλ πνπ εδξεύνπλ απηά, γηα ηελ θαηά 
ηελ θξίζε ηνπο επξεία δεκνζηνπνίεζή ηνπ. Σν Τπνπξγείν Άκπλαο, ελεκεξώλεη 
θαη ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (ΜΜΔ) έληππνπ θαη ειεθηξνληθνύ ηύπνπ. 
 
   (β) Γηακνξθώλνπλ θαηάιιειν ρώξν γηα ηελ ππνδνρή 
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 
 
   (γ) Διέγρνπλ εγθαίξσο θαη αλαθέξνπλ ζηε Γηεύζπλζε 
ηξαηνινγίαο ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνύ ηνπο εμνπιηζκνύ θαη ηε 
ζύλδεζή ηνπο κε ην δηαδίθηπν. 
 
   (δ) Δλεκεξώλνπλ ηνπο πνιίηεο γηα ηε δηαδηθαζία 
θαηαγξαθήο, ζηξάηεπζεο, ρνξήγεζεο αλαβνιήο ζπνπδώλ θαη θαηάηαμεο, γηα 
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ηηο πεξηπηώζεηο θαη ηε δηαδηθαζία κείσζεο ζεηείαο, ηνλίδνληάο ηνπο ηδηαίηεξα 
γηα ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο θαη ηηο ζπλέπεηεο γηα ηπρόλ 
παξαιείςεηο ηνπο. 
 
  (2) Οη Γηεπζπληέο ησλ ρνιείσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο: 
 
   (α) Δλεκεξώλνπλ όινπο ηνπο καζεηέο γηα ηελ 
ππνρξέσζή ηνπο λα ζπκπιεξώζνπλ Γ, γηα ηνλ ηξόπν ζπκπιήξσζήο ηεο, 
θαζώο θαη γηα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα επηζπλάςνπλ ζε απηή. 
 
   (β) πλδξάκνπλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ Γ 
ζύκθσλα θαη κε ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο παξέρεη ην Γ ηεο επαξρίαο ηνπο. 
Αθνινύζσο κεξηκλνύλ γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ Γ θαη ηελ απνζηνιή ηνπο 
καδί κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ζην Γ ηεο επαξρίαο ηνπο, καδί κε 
νλνκαζηηθνύο θαηαιόγνπο πνπ πεξηιακβάλνπλ όινπο αλεμαηξέησο ηνπο 
καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζπκπιεξώλνπλ εληόο ηνπ έηνπο ην δέθαην έθην 
(16ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 
 
  (3) Οη Γήκνη θαη νη Κνηλόηεηεο ελεκεξώλνπλ κε θάζε 
πξόζθνξν ηξόπν ηνπο δεκόηεο ηνπο πνπ νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ Γ. 
 
9. Γηαδηθαζία ηήξεζεο, δηαθίλεζεο θαη ρεηξνγξαθηθήο ή κεραλνγξαθηθήο 
επεμεξγαζίαο ησλ Γ 

 
 Σα ηξαηνινγηθά Γξαθεία κόιηο πεξηέξρνληαη ή θαηαηίζεληαη ζ’ απηά νη 
Γ: 
 
  (1) Καηαρσξίδνπλ ζηε ζηξαηνινγηθή κεξίδα ηελ εμήο έλδεημε: 
«Ζκεξνκελία (ε ηεο θαηάζεζεο): Καηέζεζε Γ». πκπιεξώλνπλ κε κειάλη ηελ 
εκεξνκελία θαη ηόπν γέλλεζεο, ηνλ αξηζκό ΑΓΣ ή δηαβαηεξίνπ θαη κε κνιύβη 
ηηο ελδείμεηο ζξήζθεπκα, επάγγεικα, γξακκαηηθέο γλώζεηο θαη δηακνλή. Οη 
ελδείμεηο ζξήζθεπκα θαη γξακκαηηθέο γλώζεηο νξηζηηθνπνηνύληαη κε κειάλη 
κεηά ηελ θαηάηαμε, όηαλ πεξηέξρνληαη ζηα Γ νη θαηαζηάζεηο ησλ 
θαηαηαγέλησλ. 
 
  (2) Γηαβηβάδνπλ αξκνδίσο ηηο Γ όζσλ θνηηνύλ ζε ζρνιεία 
κέζεο εθπαίδεπζεο ηεο επαξρίαο ηνπο, αιιά παξαθνινπζνύληαη ζηξαηνινγηθά 
από άιιν Γ. 
 
  (3) Τπνβάιινπλ ζηε ΓΛ/ΓΔΔΦ πξόνδν εξγαζηώλ αλά κήλα 
κεηά ηελ 1ε Μαΐνπ θαη κέρξη 10 Γεθεκβξίνπ νπόηαλ θαη αλαθέξνπλ 
νινθιήξσζε εξγαζηώλ καδί κε ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα. 
 
10. Σξόπνο αλαδήηεζεο όζσλ δελ θαηέζεζαλ Γ 

 
 α. Σα Γ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ειέγρσλ θαη ηελ ελεκέξσζε 
ηνπ Ολνκαζηηθνύ Καηάινγνπ ηεο θιάζεσο θαη κέρξη ηέινο Μαΐνπ ζπληάζζνπλ 
πίλαθεο κε θαηαζεζάλησλ Γ γηα ηελ αλαδήηεζή ηνπο. 
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 β. Σα Γ κεηά ηε ζύληαμε ησλ πηλάθσλ ησλ κε θαηαζεζάλησλ Γ 
πξνβαίλνπλ ζηε πεξαηηέξσ δηεξεύλεζή ηνπο κέζσ ησλ ρνιείσλ Μέζεο 
Δθπαίδεπζεο, ελώ απνζηέιινπλ πξνζσπηθή επηζηνιή γηα όζνπο έρνπλ 
έλδεημε ηεο δηεύζπλζεο ηνπο, κέρξη ηέινο Ηνπλίνπ. Αθνινύζσο θαη κέρξη ηέινο 
επηεκβξίνπ πξνβαίλνπλ ζηελ αλαδήηεζε κέζσ ησλ αξκόδησλ αζηπλνκηθώλ 
αξρώλ όισλ αλεμαηξέησο πνπ δελ ππόβαιαλ Γ. Δληόο ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 
επόκελνπ έηνπο ηα Γ ππνβάιινπλ κήλπζε ζε όζνπο αδηθαηνιόγεηα δελ 
έρνπλ ππνβάιεη αθόκε ηε Γ ηνπο. 
 
 γ. Όζνη αξλνύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ όια ηα ζηνηρεία ζηε Γ 
ζεσξείηαη όηη δελ ηελ ππέβαιαλ. 
 
 δ. ηνπο πίλαθεο αλαδεηνύκελσλ γξάθνληαη όινη όζνη 
αλαδεηνύληαη από ηα ηξαηνινγηθά Γξαθεία γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο αηηίαο κε 
ππνβνιήο Γήισζεο ηνηρείσλ. 
 ε. Οη πίλαθεο απηνί ζπληάζζνληαη ζε έληππα θαηά θιάζε θαη 
ηεξνύληαη ζε ηδηαίηεξνπο θαθέινπο. 
 ζη. Γηα θάζε εγγξαθόκελν ζηνπο πίλαθεο αλαδεηνπκέλσλ 
ζπληάζζεηαη έγγξαθν αλαδήηεζεο πξνο ηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο, εθόζνλ 
ππάξρνπλ ζηνηρεία δηακνλήο. Γηα όζνπο δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηε 
δηακνλή ηνπο, εμαζθαιίδεηαη βεβαίσζε από ην Αξρείν Πιεζπζκνύ θαη 
Μεηαλάζηεπζεο. 
 
 δ. Σα ηξαηνινγηθά Γξαθεία κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη γηα ηελ 
αλαδήηεζε ησλ κε ππνβαιιόλησλ Γήισζε ηνηρείσλ θαη ζηηο αξκόδηεο 
Τπεξεζίεο (Γήκνπο, Κνηλόηεηεο, ρνιεία, Αξρείν Πιεζπζκνύ θαη 
Μεηαλάζηεπζεο). 
 
 ε. Οη Αζηπλνκηθέο Αξρέο ή νη αξκόδηεο Τπεξεζίεο, κεξηκλνύλ γηα 
ηελ αλεύξεζε ησλ αλαδεηνύκελσλ θαη ηελ ηαπηόρξνλε ζπγθέληξσζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθώλ κε θαηάζεζεο ησλ Γειώζεσλ ηνηρείσλ. 
 
 ζ. Σα Γ, ελεκεξώλνπλ ηνπο Πίλαθεο Αλαδεηνπκέλσλ όηαλ 
επηζηξέςνπλ ηα έγγξαθα αλαδήηεζεο από ηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο ή ηηο άιιεο 
Τπεξεζίεο, ώζηε λε είλαη ελήκεξα γηα ηηο ελέξγεηεο αλαδήηεζεο θάζε 
πξνζώπνπ πνπ δελ ππέβαιε Γ θαη δηαγξάθνπλ όζνπο ηαθηνπνηνύληαη. 
 
 η. Σα Γ ηεξνύλ ζε ηδηαίηεξν θάθειν, ηα έγγξαθα γηα πξόζσπα 
αγλώζηνπ δηακνλήο θαη ηύρεο, κέρξη ηελ πξόζθιεζε θαη θαηάηαμε ηεο 
αληίζηνηρεο θιάζεο θαη ελεξγνύλ γηα ηε δηαγξαθή ηνπο από ηα ηξαηνινγηθά 
Μεηξώα θαη ηνπο Ολνκαζηηθνύο Καηαιόγνπο Αξξέλσλ, γηα όζνπο δελ 
θαηαηαγνύλ. 
 
 ηα. Δηδηθά όζνη έρεη δηαπηζησζεί, όηη είλαη κόληκνη θάηνηθνη 
εμσηεξηθνύ θαη δελ έρνπλ ππνβάιεη Γ, αλαγξάθνληαη ζε δηαθνξεηηθή 
θαηάζηαζε, δελ κελύνληαη γηα αλππνηαμία θαη κε θαηάζεζε Γ κέρξη ηελ 
ζηξαηνινγηθή ηνπο ηαθηνπνίεζε. 
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11. Γηαγξαθέο 

 
α. Από ηα ηξαηνινγηθά Μεηξώα δηαγξάθνληαη: 
 

(1) Οη απνβηώζαληεο θαη όζνη θεξύζζνληαη ζε αθάλεηα. 
 
(2) Όζνη κεηαθέξνληαη ζε άιιν έηνο γέλλεζεο. 
 
(3) Όζνη γξάθνληαη εζθαικέλα ζηα ηξαηνινγηθά Μεηξώα. 
  
(4) Όζνη είλαη δύν ή θαη πεξηζζόηεξεο θνξέο γξακκέλνη. 

   
 (5) Οη αλύπαξθηνη (πξόζσπα αγλώζηνπ δηακνλήο θαη ηύρεο). 
  
 (6) Όζνη απνβάιινπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε ηεο 

Γεκνθξαηίαο ή δηαπηζησζεί όηη δελ είλαη πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο νύηε 
πξόζσπα θππξηαθήο θαηαγσγήο. 

 
β. Οη δηαγξαθέο γίλνληαη κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ 

πεξηέξρνληαη ζηα ηξαηνινγηθά Γξαθεία, ηα νπνία γηα θάζε πεξίπησζε είλαη: 
 (1) Έγγξαθν ηεο ηξαηησηηθήο Αξρήο γηα όζνπο απνβηώλνπλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο ζηελ Δζληθή Φξνπξά θαη πηζηνπνηεηηθό 
ζαλάηνπ ηνπ αξκόδηνπ έπαξρνπ, θνηλνηάξρε ή άιιεο αξκόδηαο ππεξεζίαο γηα 
ηνπο ππόινηπνπο. 

 
 (2) Έγγξαθν ηεο αξκόδηαο Γηνηθεηηθήο Αξρήο γηα όζνπο 

κεηαθέξνληαη ζε άιιν έηνο γέλλεζεο. 
 
 (3) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ αξκόδηνπ έπαξρνπ ή θνηλνηάξρε θαη 

ΑΦΜ ηνπ αξκνδίνπ ηξαηνινγηθνύ Γξαθείνπ, γηα ηνπο πνιιαπιά γξακκέλνπο 
ζηα ηξαηνινγηθά Μεηξώα, από ην νπνίν θαίλεηαη, όηη πξόθεηηαη γηα εγγξαθή 
ηνπ ηδίνπ πξνζώπνπ. 

 
 (4) Πηζηνπνηεηηθό αλππαξμίαο ηνπ αξκόδηνπ έπαξρνπ ή 

θνηλνηάξρε ή ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο γηα ηνπο αλύπαξθηνπο, από ην νπνίν λα 
πηζηνπνηείηαη, όηη ν ππό δηαγξαθή ζηξαηεύζηκνο, είλαη πξόζσπν άγλσζηεο 
δηακνλήο θαη ηύρεο. 

 
 (5) Βεβαίσζε ηνπ Σκήκαηνο Αξρείνπ Πιεζπζκνύ θαη 

Μεηαλάζηεπζεο, γηα όζνπο απνβάιινπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε ηεο 
Γεκνθξαηίαο ή δηαπηζησζεί όηη δελ είλαη πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο νύηε 
πξόζσπα θππξηαθήο θαηαγσγήο. 

 
γ. Οη δηαγξαθέο ησλ αλύπαξθησλ αθπξώλνληαη κε έγγξαθν ηεο 

αξκόδηαο Γηνηθεηηθήο Αξρήο ή κε ππεύζπλε δήισζε ηνπ ηδίνπ, αλ 
δηαπηζησζεί, όηη πξόθεηηαη γηα ππαξθηό πξόζσπν. 

 
δ. Γηα ηε δηαγξαθή ζύξεηαη δηαγώληα γξακκή ζηα ζηνηρεία 

ηαπηόηεηαο ησλ δηαγξαθνκέλσλ κε κπιε κνιύβη. 
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ε. ε πεξίπησζε αθύξσζεο θάπνηαο δηαγξαθήο, δελ θαηαξηίδεηαη 

λέα ζηξαηνινγηθή κεξίδα, αιιά ζπλερίδεηαη ε θαηαρώξεζε ησλ κεηαβνιώλ 
ζηελ ίδηα.  

 
12. Γηόξζσζε-Αιιαγή ιεμηαξρηθώλ ζηνηρείσλ 

  

 α. Λεμηαξρηθά ζηνηρεία πνιηηώλ ηεο Γεκνθξαηίαο πνπ είλαη 
θαηαρσξεκέλα ζηνπο Ολνκαζηηθνύο Καηαιόγνπο θαη ηα ηξαηνινγηθά 
Μεηξώα θαη δελ ζπκθσλνύλ κε ηα ζηνηρεία (νλνκαηεπώλπκν, όλνκα παηέξα-
κεηέξαο) πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηα βηβιία ησλ επαξρηαθώλ δηνηθήζεσλ, 
δηνξζώλνληαη από ηα αξκόδηα Γ κε ηελ ππνβνιή από κέξνπο ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ βεβαίσζεο από ην Αξρείν Πιεζπζκνύ ή πηζηνπνηεηηθό από 
ηελ αξκόδηα Δπαξρηαθή Γηνίθεζε.  
 
 β. Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη από ηνπο 
ελδηαθεξόκελνπο ζηα αξκόδηα Γ, όπσο παξαθάησ: 
 
  (1) Σσλ εζλνθξνπξώλ, κέζσ ησλ Μνλάδσλ ηνπο. 
 
  (2) Σσλ εθέδξσλ θαη ησλ εθηόο ηεο Δζληθήο Φξνπξάο 
επξηζθνκέλσλ, απ’ επζείαο ζηα Γ. 
 
 γ. Σα Γ, κε ηε ιήςε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, ελεκεξώλνπλ όια ηα 
πξνβιεπόκελα ζηξαηνινγηθά βηβιία θαη γλσξίδνπλ ηηο ζρεηηθέο δηνξζώζεηο-
αιιαγέο ζηηο αληίζηνηρεο Μνλάδεο ή Σκήκαηα Δπηζηξάηεπζεο γηα ηελ 
ελεκέξσζε ησλ αηνκηθώλ εγγξάθσλ. 
 
 δ. Αιιαγή Λεμηαξρηθώλ ζηνηρείσλ ζηξαηεπζίκσλ, εζλνθξνπξώλ θαη 
εθέδξσλ επηηξέπεηαη θαη θαηόπηλ απόθαζεο ησλ αξκνδίσλ Αξρώλ 
(Γηθαζηηθώλ θαη Γηνηθεηηθώλ). Σα ηξαηνινγηθά Γξαθεία κε ηε ιήςε ηνπ 
ζρεηηθνύ εγγξάθνπ ή ηεο απόθαζεο ηνπ αξκόδηνπ Έπαξρνπ ελεξγνύλ 
ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν. 
 
 ε. Σα δηνξζσκέλα ή αιιαγκέλα ζηνηρεία ηίζεληαη ζε αγθύιε θαη 
πάλσ από απηά γξάθνληαη ηα λέα. ηε ζηήιε ησλ παξαηεξήζεσλ γξάθεηαη ε 
πξνβιεπόκελε γηα ηελ πεξίπησζε έλδεημε.  
 
13. Πξνζδηνξηζκόο ππνρξέσζεο γηα εθπιήξσζε ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο 
ζηελ Δζληθή Φξνπξά 

 
 α. Απνηειεί ππνρξέσζε ησλ Γ γηα απηεπάγγειηε δηεξεύλεζε ζε 
ζπλεξγαζία κε ηηο αξκόδηεο θξαηηθέο αξρέο ζρεηηθά κε ηηο 
πξνπαξαζθεπαζηηθέο γηα ηε ζηξάηεπζε δηαδηθαζίεο ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη 
ελδηαθεξόκελνη ζηξαηεύζηκνη δελ είλαη ζπλεξγάζηκνη κε ηηο ζηξαηνινγηθέο 
αξρέο. Πξνο ην ζθνπό ηνύην νη Γληέο ησλ Γ επηθνηλσλνύλ απεπζείαο κε 
νπνηνδήπνηε πξόζσπν ή θξαηηθή ή ηδησηηθή αξρή, ππεξεζία ή Τπνπξγείν. 
 
 β. Απνθιεηζηηθά αξκόδην γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ππεθνόηεηαο 
ηνπ νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ ή/θαη ηεο θαηαγσγήο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα 
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δηεπθξηληζζεί θαηά πόζν ππέρεη ππνρξέσζε ζηξάηεπζεο, είλαη ην Σκήκα 
Αξρείνπ Πιεζπζκνύ θαη Μεηαλάζηεπζεο. 
 
14. Σειηθέο δηαηάμεηο 

 
 α. Γηνηθεηηθέο, εξκελεπηηθέο θαη δηαδηθαζηηθήο θύζεσο νδεγίεο γηα 
ηελ εθαξκνγή ηεο απόθαζεο απηήο εθδίδνληαη από ηε Γηεύζπλζε 
ηξαηνινγηθνύ ηνπ Γεληθνύ Δπηηειείνπ Δζληθήο Φξνπξάο. 
 
 β. Ζ απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο θαη λα ηζρύζεη από ηε δεκνζίεπζή ηεο. 
 

 
          Λεπθσζία, 10 επηεκβξίνπ 2018 

 
 
 
 

            άββαο Αγγειίδεο 
                                                                                 Τπνπξγόο Άκπλαο 


