
 
 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 

(ΚΕΠΥΕΣ) 
 
 

 
               www.army.gr 
Το διαδίκτυο στην υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (E-MAIL) 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΓΕΣ 

Πριν συμπληρώσετε την αίτηση παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες της επόμενης σελίδας. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ 
(συμπληρώνονται από τον αιτούμενο) 

Βαθμός  

Επώνυμο ‐ Όνομα  

Πατρώνυμο1  

Μητρώνυμο1  

Όνομα Συζύγου1  

Ημ/νια Γέννησης1  

Αριθμός Μητρώου1  

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 1  

ΑΜΚΑ1  

Αρ. Βιβλιαρίου Υγειονομικής Περίθαλψης1  

Ημ/νια έκδοσης Βιβλιαρίου Υγειονομικής 
Περίθαλψης1  

Αριθμός Ταυτότητας1  

Οπλο ‐ Σώμα ή Κατηγορία1  

Μονάδα-Σχηματισμός που υπηρετείτε  

Υπηρεσιακή Ιδιότητα 2  

  Διεύθυνση Εργασίας  

Τηλέφωνο Εργασίας  

Αριθμός Φαξ Εργασίας  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας (κινητό)  

Αιτιολογία  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
(συμπληρώνονται από τον αιτούμενο) 

Όνομα χρήστη (username) :  
Κωδ. Πρόσβασης (password) ) 3:  

 

Ενέργειες Τμήματος Διαδικτύου (ΚΕΠΥΕΣ/6Δ) 
Ημερομηνία παραλαβής αίτησης: 
Όνομα χρήστη που αποδόθηκε: 

Ημερομηνία διεκπεραίωσης: 
Παρατηρήσεις: 
Ονοματεπώνυμο και υπογραφή διαχειριστή: 
 

1 Απαιτείται για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση αίτησης αλλαγής στοιχείων π.χ κωδικός πρόσβασης 

2 
 
Γράψτε την υπηρεσιακή ιδιότητα σας, π.χ. Βοηθός 2ου  Γραφείου κλπ 

3 
 
Αποτελείται από τουλάχιστον 8 χαρακτήρες. Υποχρεωτικά συνδυασμός πεζών λατινικών γραμμάτων, αριθμών, και 

συμβόλων (!, @, #, &)  (π.χ !w8#d2YQ) 

www.army.gr


 
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

1.  Η υπηρεσία σύνδεσης παρέχεται στο πολιτικό προσωπικό  του  Γενικού Επιτελείου   

Στρατού  με σκοπό την εξυπηρέτηση εργασιακών αναγκών,   βελτίωση   της δυνατότητας 

επικοινωνίας και μείωση της γραφειοκρατίας. 
2.  Ο παρεχόμενος λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είναι προσωπικός και 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο. 

3.  Δεν  επιτρέπεται  η  γνωστοποίηση  και  η  χρήση  του  κωδικού  πρόσβασης  σε  τρίτους.  Πιθανή 

παράνομη  χρήση,  λόγω  διαρροής  των  προσωπικών  στοιχείων  πρόσβασης  (όνομα  χρήστη, 

κωδικός) καταλογίζεται  στον νόμιμο κάτοχο του λογαριασμού σύνδεσης. 

4.  Το Τμήμα Διαδικτύου του ΚΕΠΥΕΣ δεν ευθύνεται για το υλικό που ο χρήστης 

δημοσιοποιεί κατά τη χρήση ορισμένης Υπηρεσίας και την παραβίαση οποιουδήποτε 

κανόνα δικαίου ή των χρηστών ηθών, από την δημοσιοποίηση του υλικού. Το 

περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τον χρήστη δεν εκφράζει ούτε δεσμεύει το ΓΕΣ, αλλά 

είναι αποκλειστική υπευθυνότητα του χρήστη. 

5.  Το Τμήμα Διαδικτύου του ΚΕΠΥΕΣ, δικαιούται να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών 

διαδικτύου και να διαγράψει το χρήστη από την υπηρεσία , οριστικά ή προσωρινά, εάν με 

οποιοδήποτε τρόπο αντιληφθεί ότι οι ενέργειες του δεν είναι σύννομες ή αντιβαίνουν στα 

χρηστά ήθη ή τους εθιμικούς κανόνες λειτουργίας του Internet (π.χ. ανεπιθύμητη 

αλληλογραφία (spamming)). Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν 

μπορεί να εγείρει οποιαδήποτε   απαίτηση   ή   αξίωση   εναντίον   της Υπηρεσίας   ή   να   

απαιτήσει   καταβολή οποιασδήποτε  αποζημίωσης  για  τυχόν  ζημία  που  υπέστη  εξαιτίας  

των  παραπάνω  ενεργειών του χρήστη και της υπηρεσίας. 

6.  Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται σήμερα ή θα υπάρξουν στο μέλλον, παρέχονται δωρεάν 

στους χρήστες που διασυνδέονται στον κόμβο διαδικτύου του ΓΕΣ. 

7.  Τα ατομικά στοιχεία συγκεντρώνονται με σκοπό τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας σε 

περίπτωση ανάγκης υποστήριξης του χρήστη και δεν κοινοποιούνται σε κανένα αναρμόδιο 

πρόσωπο ή φορέα. 

8.  Έλαβα γνώση των διατάξεων του νόμου 2472/1997 για τα δικαιώματα μου. 
 

Κατανόησα και συμφωνώ με τους πιο πάνω όρους 

 
[ Υπογραφή Διευθυντή /Προϊστάμενου ] 

[ ΤΣΥ ]  

 
                         [ Ο Αιτών ] 

  
 
 
 
 

                          ..../...../201... 
 

σία Υποστήριξης Χρηστών   (postmaster@army.gr) 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Όλοι οι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ΓΕΣ. 
ΟΔΗΓΙΕΣ  

1. O αιτούμενος αποστέλλει ταχυδρομικώς, ηλεκτρονικά ή με fax συμπληρωμένη την παρούσα αίτηση στο ΚΕΠΥΕΣ/6δ  και 
θα εξυπηρετείται το συντομότερο δυνατό. Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος στοιχείων, ο χρήστης θα ενημερώνεται 
τηλεφωνικά για την ενεργοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.   

2. Η αίτηση θεωρείται έγκυρη, όταν φέρει την υπογραφή του αιτούντα και είναι θεωρημένη από τον άμεσα προϊστάμενό 

του.  
 

Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών 

Τηλέφωνο 210-655-3900 

Fax   210-655-3909 

E-mail postmaster@army.gr 

Διεύθυνση Λ. Μεσογείων 227-231, Τ.Κ 15451, Χολαργός 

 

 

 

Έκδοση Εντύπου 2.1 – 1 Δεκ 2015  


