
ΕΝΩΗ ΑΠΟΣΡΑΣΩΝ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ 
Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

 

2015 2016 

Παξάξηεκα Ννκνύ : 
 

ΠΡΟ : Δ.Α.Α.. Υαξηιάνπ Σξηθνύπε 18 , Αζήλα Σ.Κ. 10679 
Γξακκαηεία (eaasgrammateia@gmail.com) 

 

 Α Η Σ Ζ  Ζ (Μαζεηή ή Γνλέα) 
Γηα Βξάβεπζε Μαζεηώλ 

 

 ηνηρεία Αηηνύληνο   
 
 

                   . 

1. Παξαθαιώ όπσο βξαβεύζεηε : (ε) 

εκέλα 

ή ηνλ γην κνπ 

ή ηελ θόξε κνπ 
 
 

 

 

 
 

 

καζεηή:     καζήηξηα: 
 

ηάμεσο ηνπ Λπθείνπ: (ζη) 

γηα ην ζρνιηθό έηνο :επ 2021 - Ηνπλ 2022 

 

2. Υπνβάιισ ζπλεκκέλα ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά : 
α. Φσηναληίγξαθν Απνιπηεξίνπ ή 
Διέγρνπ Δπίδνζεο. 
β. Φσηναληίγξαθν Αζηπλνκηθήο 
Ταπηόηεηαο Μαζεηή. 
γ. Φσηναληίγξαθν  Ταπηόηεηαο 
Απνζηξάηνπ θαη  Αζηπλνκηθήο 
Ταπηόηεηαο Γνλέα. 
δ. Φ/Α 1εο ζειίδαο βηβιηαξίνπ 
Τξάπεδαο  (δ) – (η). 
ε. Φσηναληίγξαθν ηεο Δγθπθιίνπ 
Απνζηξαηείαο ηνπ Γνλέα (ε).  

3. Σν Βξαβείν ζα ην παξαιάβω 
από: (ζ). 

 

Βαζκόο: (α) :                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ολνκαηεπώλπκν: (β)                            

                                                                   
 

 

Αξ. Σαπη. Δ.Α.Α.. Γνλέα:                      
 

 

Πξνέιεπζε (γ) : Σηξαηόο 
 
                          Φσξνθπιαθή 
 

ΑΠΟΣΡΑΣΔΤΣΖΣΑ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ 
ΔΣΟ 2021-22 

                          ΝΑΗ………………. 

                          ΟΥΗ………………. 

Σόπνο Γηακνλήο Αηηνύληνο : 

Πόιε : 

Οδόο & Αξηζκόο : 

Ταρ. Κσδ.: 

Τειέθσλν επηθνηλσλίαο: 

ηνηρεία ρνιείνπ (δ) : 

Ννκόο : 

Πόιε : 

Οδόο & Αξηζκόο : 

 

4. Δμνπζηνδνηώ ηελ Δ.Α.Α.. όπωο θαηαζέζεη ην ρξεκαηηθό βξαβείν ζηνλ παξαθάηω 
ινγαξηαζκό, κε “IBAN”: (η) ηεο ΣΡΑΠΔΕΑ……………………………………………………  
 

 
 
     πνπ αλήθεη ζηνλ/ζηελ (Κύξην ή θαη Σπλδηθαηνύρν/νπο )………………………………………. 
             ……………………………………………. 

Ημερομηνία : 

Ο/Η ΑΙΤ…… 

 
ΟΓΖΓΗΔ ζηε 2

ε
 ειίδα 



ΕΝΩΗ ΑΠΟΣΡΑΣΩΝ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ 
Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

 

 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΔΩ ΣΖ ΑΗΣΖΖ 
 
 
 

α. Οη ρήξεο ησλ εθιεηπόλησλ λα γξάςνπλ "Φήξα" θαη ελ ζπλερεία ηνλ βαζκό ηνπ 

ζπδύγνπ (π.ρ. "Φήξα Αληγνπ"). Τα ηέθλα λα γξάςνπλ "Τέθλν" θαη ελ ζπλερεία ηνλ βαζκό 

ηνπ Γνλέα (π.ρ. "Τέθλν Σρε"). 

β. Γξάθεηε κε κηθξά θαη επαλάγλσζηα γξάκκαηα. 

γ. Σεκεηώζηε "Φ" ζην αληίζηνηρν ηεηξαγσλάθη. 

δ. Γξάθεηε ηνλ πιήξε ηίηιν ηνπ Σρνιείνπ (π.ρ. "2ν Δληαίν Λύθεην Καιακαξηάο"). 
 

ε. Σεκεηώζηε κε "Φ" ηα αληίζηνηρα ηεηξαγσλάθηα γηα ηνλ γην ή ηελ θόξε θαη γξάθεηε 

ην νλνκαηεπώλπκν (κε κηθξά γξάκκαηα). 

ζη. Σεκεηώλεηε ηελ Τάμε κε θεθαιαίν γξάκκα (π.ρ. Β' ). 
 

δ. Τν βηβιηάξην πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηνλ ίδην ινγαξηαζκό “IBAN”. 
 

ε. ΜΟΝΟΝ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε απνζηξαηεία ζπληειέζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
ζρνιηθνύ έηνπο 2021-2022.  

 

ζ. Γξάθεηε  από  πνύ  επηζπκείηε  λα  παξαιάβεηε  ην  Βξαβείν (π.ρ. "Δ.Α.Α.Σ. 

Παξάξηεκα Σεξξώλ"). 

η. Ο/Η καζεηήο/ηξηα πνπ ζα βξαβεπηεί ΠΡΔΠΔΗ λα είλαη  Kύξηνο Γηθαηνύρνο  ή 

πλδηθαηνύρνο  ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ. 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνο βξάβεπζε καζεηήο ζηεξείηαη  Τξαπεδηθνύ Λνγαξηαζκνύ 

απαηηείηαη ε ππνβνιή ΔΞΟΥΣΙΟΓΟΤΗΣΗΣ ηνπ ηδίνπ δεόλησο ζεσξεκέλε, πξνο ηελ ΔΑΑΣ, 

γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ρξεκαηηθνύ βξαβείνπ ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό πνπ ζα αλαγξάθεηαη 

ην ΙΒΑΝ θαη ν θύξηνο δηθαηνύρνο. 

 

 
 ΖΜΔΗΩΖ 
 

     Πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο λα ειεγρζεί από ηνπο δηθαηνύρνπο όηη ν ινγαξηαζκόο  
πνπ δειώζεθε είλαη ελεξγόο ( θπξίωο αθνξά ελειηθηώζεηο δηθαηνύρωλ) 
 

Μελ παξαιείςεηε λα ζπκπιεξώλεηε ην νλνκαηεπώλπκό ζαο 

 
 

(Ο/Η ΑΙΤ….) θαη λα ππνγξάςεηε ηελ αίηεζε. 


