ME AΠoΔElΞΗ

EΠElΓoN

ΠPoΣ:

ΣΤPAToΛoΓιKΗ YΠHPEΣlΑ ΠElPA|Α
TMHMΑ 2"
Tηλ. 21 31 501735 FΑX: 2103413849
Φ'430Ι100121370
Σ 871B
ΑΘηvα,25 Noε 20

Πivακαg ΑπoδεκτΦv
KOIN.:

Συvημμ6vα: oδηγiεg ΓEEΘΑ

ΘEMA:

Πρooκληoη-Eπrλoγη-Kαταvoμη Στρατε0olμoυ Πρooωπlκo0
(Πρoγραμμα KαταΘεoη< Δελτioυ Απoγραφηζ ΓεvvηΘ€vτωv'Ετoζ
2ο03)

ΣXET.

:

α. ΑρΘρo 10 Ν.3421

β
γ

.

12005 <Στρατoλoγiα τωv

Ελληvωv καl αλλεg δlα-

ταξεlg> (A' 3Ο2)
Φ.429.1 l47 l3549B7 lΣ.2252109-12-201 3 KYΑ (B', 31 76)
Φ . 430 l 97 l 22249 5 l Σ'7 849 l 1 2 Ν oε 20 l Γ ΕΕΘ Al 84 (ΔΝΣ\

1.

Σαg αvακolvoπolo0με τlζ oυvημμιivεg oδηγiεg καταΘεoηg Δελτiou
Απoγραφηζ (ΔΑ) Kλαoηg 2024 (γεvvηΘεvτεζ τo 6τo9 2003), oι oπoiεg εκδoΘηκαv
απo τη ΔlεΟΘυvoη Noμlκo0 Σιilματog (ΔΝΣ) τoυ ΓΕEΘΑ καt μαζ KolvoπolηΘηκαv
με To (γ) oxετtκo.

2.

Σ0μφωvα με τα o1ετrκα Kαl τηV αρμoδloτηTα Tηζ Yπηρεoiαζ μαζ, σαζ
γvωρiζoυμε oτl ot oτρατε0olμol Tηζ κλαoηg 2024 (γεvvηΘεvTεζ τo ετog 2003) πoυ
εivαr γραμμεvol oτα Mητρι.bα ΑρρεvωV Tηζ Περlφερεlακηq Εvoτηταg ΠεtραtΦg καl
τηg Περrφερεrακηg Evoτηταg Nηoωv, καΘιbg Kαl ol δlαμ€vovτεζ στlζ υπoλotπεg
Περlφερεlακεg Εvoτητεζ τηζ Περlφfρεlαg ΑττIκηg, υπo1ρεo0vταl Vα καταΘεooυv
ΔελτΙo Aπoγραφηg κατα τo πρωτo τρiμηvo τoυ ετoυg 2021 (απo 02 lαvouαρlou
εωg καl 31 Mαρτioυ 2021) oε oπoιαδηπoτε Στρατoλoγlκη Yπηρεoiα (ΣY), στα
Kεvτρα Eξuπηρετησηζ ΠoλlτΦv (KΕΠ) η oτtq αρμoδtεg Πρoξεvικεζ ΑρXεζ'
o0μφωvα με Tα εκαoτoτε toxOovτα μετρα πρoληψηg τηg δlαoπoραζ τηg voooυ
Covid-19.

3.

Kατoπlv τωv αvωτ€ρω, ol απoδεκτεg γlα εvεργεlα παραKαλo0vταl γlα
τιg δrκεg τoUζ Kατεπεiγoυoεg εvιiργεlεq, Φoτε To περlεXoμεvo τoυ παρovτoζ Vα
καταoτεi γvωoτo στoUζ oτρατε0olμoUζ με oπotovδηπoτε κατα τηv κρioη ToUζ
πρooφoρo τρoπo. Eιδικoτερα:

α.

H Περlφερεlακη Evoτητα Πεlραlα, η Περlφερεlακη Evoτητα
περtλαμβαVoVTαl σΤoV Πivακα ΑπoδεκτΦv,
παρακαλoΟvταl vα εvημερΦoouv με καΘε πρoσφoρo τρoττo (αvακolvoπoΙηoη,
αvαρτηoη σε ισToσελiδεg τoυ Δημoυ, τoπtκεq εφημερiδεg, τoπlκoi ραδιoφωvtκoi
oταΘμoi. τoπlκoi τηλεoπτlκoi oταΘμoi, αvαρτηoη oε Πivακα ΑvακolvΦoεωv) oλoυq
ToUζ εYγεγραμμ€vous στα MητρΦα Aρρfvιυv τoUζ με fτog γivvησηζ 2003 γlα
TηV παρoυoiαoη τoUζ σTη Στρατoλoγtκη Yπηρεofα Πεtραlα η oτα Kιivτρα
Εξυπηρετησηζ Πoλlτι.bv (KEΠ).

Νηoιυv καt o. Δημol πoU

β

ol ΔlευΘυvσεlζ

ΔευτερoβαΘμlαg Eκτrαiδευoηg,

η

Γεvlκη

Γραμματεiα δlα βioυ MαΘησηζ, o OEEK Kαl o oAEΔ παρακαλo0vταl γtα τηv
κotvoπoiηoη ΤoU παρovτog με καΘε πρoσφoρo μεoo σε oλα τα Δημoolα _
lδlιr.lτ:κα Evlαiα Λ0κεlα, EΠAΛ, EΠAΣ, lEK καl Σ1oλεiα Δε0τερηE Eυκαlρiαg
αρμoδιoτηταg τoυg για εvημfρuJση (ivτυτrη η.ηλεκτρovlκη) τιυv μαΘητΦv καταρτlζoμtvιυv γεvvηΘfvTιrrv τo 6τoE 2003, αvεξαρτηταls τurv ταξειυv πoU
τrαρακoλoυΘo0v ol εvδlαφερoμεvol.

γ. Tα Λιiκεlα, lEK καl EΠAΣ παρακαλoOvταl vα μερlμvηoouv γlα
τηv εvημfρuJση (6vτυπη η ηλεκτρovlκη) oλωv τωV ol μαΘητΦv τroυ f;1oυv
γεvvηΘεi τo ετog 2003, αvεξαρτηTωζ Tωv ταξειοv τToυ TTαρακoλoυΘo0v.
4. Γlα τυxov δtευκρlvioεΙζ - απoρ1εg μπoρεiτε vα απευθ0vεoτε, καΘε
εργαotμη ημερα καt Φρα, oτα τηλεφωvα 2131501636, 21315ο1 637, 213150'1638
2131501639, 2131501640, fax 2103413849 η μεoω email
sseeiηΦgsΦ*s$Φ.'gγg9lxjΞ.g-ag$'ξ ( Π ετ ρo υ Pαλλη 2, ΑΘ ηvα, TK 1 1 B 5 5).
'
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Xειρloτηg Θ€ματog: Txηg (ΝoM) Νlκoλαoq AΘαvαclioυ, Tμηματαρxηq
τηλ 2131501737 '
::. .ξri::TμημαToζ
.'i'
Σxηg(NoM) ΓεΦργlog Kovτραφo0ρηg
Ακρrβεq Avτiγραφo
ΔtευΘυvτηg

Εloηγητηq 2oυ Τμηματog

ΠlΝΑKΑΣ ΑΠoΔEKTΩN
Απoδεκτεζ vtα Εvερvεtα
-Π EPlΦΕPElAKΗ EΝoTΗΤA ΠEl PΑΙΑ
-Π EPlΦEPEιAKH ENoTΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
-ΔΗMol:
-ΝΙKΑlAΣ _ΑΓloY lΩΑΝNH PEΝTΗ
-ΑlΓlNΑΣ
-KE PΑΤΣl N oY _ ΔPΑΠ ΕΤΣΩΝΑΣ
-KYΘHPΩΝ
-ΠΕlPAlΑ
-ΠEPΑMΑTOΣ
I

-ΠoPoY

-ΣAΛAMlNAΣ
-ΣΠEΤΣΩΝ
-ΤPolZΗΝΙΑΣ - MEΘAΝΩN
-YΔPΑΣ

-KolΝoTΗΤEΣ:
_ΑΓKIΣΤPloY

_ΑΝΤlΚYΘ Η PΩ Ν
_ Δνoη ΔευτεροβαΘμIαg EκπαΙδεuoηq Πειραlα Eλ. Bεvtζελoυ 35, ΤK 18532,
Πεrραlαq
' cΕEΚ Γεvrκη Γραμματεiα Δlα Bioυ MαΘησηζ - A1αρvΦv 417 & Koκκtvακη, ΤK
"'43 ΑΘηvα

- oΑEΔ / Διoiκηoη / ΔMΣ Α2-A3 _ Θρακηg 8, ΤΘ 700017 , TΚ 16610, Γλυφαδα
- Γεvικη Γραμματεiα Δlα Biou MαΘησηζ, A. Παπαvδρεoυ 37, ΤK 151B0, Mαρo0οl
Απoδεκτεζ γtα Πληρoφoρiα

-B'ΔΣY

-Απoκεvτρωμεvη Διoiκηoη Aττlκηq / Γεvlκη Δvoη Eoωτερικηg ΛεIτoυργiαg / Δvoη
Aoτtκηq KαταoταoηE Νoτiou Τoμ€α, Πεlραlα καt Nηoωv (Αγiou Δlovυoioυ 5, ΤK
'18545, Πεlραlαg)
-ΣY Πεlραtα
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