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ΘΕΜΑ: Βξάβεπζε Αξηζηνύρσλ Μαζεηώλ ρνιηθνύ Έηνπο 2021– 2022
ΥΕΣ : α. Φ.820/217/824001/.6763/11 Απγ 2008/ΓΔ/ ΓΓΟΤ/3 α
β Φ.800/29/828259/.1883/27 επ 2022/ΓΔ/Γ3/3ν
1. αο γλσξίδνπκε ζε εθηέιεζε (β) ζρεηηθνύ πνπ αθνξά ζηελ βξάβεπζε
αξηζηνύρσλ καζεηώλ, Β΄ θαη Γ΄ Σάμεο ηνπ Λπθείνπ, ζρνιηθνύ έηνπο 2021-2022, πνπ
θνηηνύλ ζε Γεκόζηα ή Ηδησηηθά ρνιεία Δζσηεξηθνύ (Ελληνικής Επικράηειας) όηη, ζα
πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζηελ Έδξα ηεο Δ.Α.Α.. θαη κέρξη ηελ 21 Οκη 2022 ζηνηρεία
ηέθλσλ ησλ κειώλ καο, θαη ηέθλσλ ζηξαηησηηθώλ πνπ εθνλεύζεζαλ ή απεβίσζαλ ελ
ππεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπκε ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ
δέζκεπζε ησλ αληηζηνίρσλ πνζώλ από ην ΓΔ. Αξηζηνύρνο ζεσξείηαη ν καζεηήο/ηξηα
πνπ έρεη βαζκό 18,1 θαη άλσ.
2. Γηεπθξηλίδεηαη όηη κε ην (α) ζρεηηθό ην νπνίν επηζπλάπηεηαη, ζηελ παξ.2,(α),(5)
νξίδεηαη ζαθώο όηη ηόζν ν αξηζκόο ησλ δηθαηνύρσλ όζν θαη ε θαηεγνξία ηνπο, δειαδή
νη απόθνηηνη ηεο Β’ ή ηεο Γ’ Λπθείνπ ή θαη ησλ δύν ηάμεσλ θαζνξίδεηαη θάζε θνξά θαη
θαη’ έηνο κε απόθαζε ηνπ θ. Α/ΓΔ, δηόηη ηα θνλδύιηα ησλ βξαβεύζεσλ απνηεινύλ
ηκήκα ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΓΔ.
3. Ζ Έλσζε δεζκεύεηαη λα θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ώζηε ην ΓΔ
λα αληαπνθξηζεί ζην πάγην θαη δηαξθέο αίηεκά καο πνπ είλαη ε επηβξάβεπζε ησλ
αξηζηνύρσλ καζεηώλ θαη ηέθλσλ ησλ κειώλ καο ηόζν ηεο Β’ όζν θαη ηεο Γ’ Λπθείνπ.
4. Σα ζηνηρεία ησλ αξηζηνύρσλ καζεηώλ πνπ ζα ζπιιεγνύλ ζα αθνξνύλ ηόζν
ζηα κέιε ηεο Δ.Α.Α. πνπ πξνέξρνληαη από ην ηξαηό Ξεξάο όζν θαη απηά πνπ
πξνέξρνληαη από ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο πξνεξρνκέλνπο από ηελ ΔΛ.Α.
5. Δπεηδή ηα ρξήκαηα δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά από ην ΓΔ γηα ηα κελ ηέθλα
κειώλ ηεο Δ.Α.Α. πξνεξρόκελα από ην Ξ ζα ππνβιεζνύλ αξκνδίσο, γηα ηα δε ηέθλα
ησλ πξνεξρνκέλσλ από ηελ ΔΛ.Α ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξνζθνκηζζνύλ ζηελ
Έλσζε ζα απνζηαινύλ ζην Αξρεγείν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο γηα ηελ πξόβιεςε
ρξεκαηηθήο βξάβεπζεο ησλ ηέθλσλ ηνπο.
6. Σα
παξαθάησ:

απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνύλ είλαη ηα
α.

Αίηεζε

β.

Φ/Α Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο Γνλέα

γ.

Φ/Α ηεο ηαπηόηεηαο Μέινπο ηεο Δ.Α.Α. ηνπ γνλέα.
./.

-2δ.

Φ/Α ηνπ απνιπηεξίνπ ηνπ δηθαηνύρνπ.

ε.

Φ/Α ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ δηθαηνύρνπ.

ζη.
Φ/Α ηεο πξώηεο ζειίδαο ηνπ ηξαπεδηθνύ βηβιηαξίνπ, ζην νπνίν ν
αξηζηνύρνο είλαη δηθαηνύρνο ή ζπλδηθαηνύρνο, κε ηελ αλαγξαθή ηνπ πιήξνπο ΗΒΑΝ.
δ.
Δμνπζηνδόηεζε, επηθπξσκέλε θαηάιιεια γηα ην γλήζην ηεο
ππνγξαθήο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαηάζεζε ζε δηαθνξεηηθό ινγαξηαζκό, ζηελ
πεξίπησζε κε ππάξμεσο ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ηνπ δηθαηνύρνπ αξηζηνύρνπ.
ε. Φωηοανηίγραθο ηης ΕΔΤΕΘΑ αποζηραηείας, ΜΟΝΟ για ηοσς
αποζηραηεσθένηες καηά ηην διάρκεια ηοσ τολικού Έηοσς 2021– 22.
ζ. Πιζηοποιηηικό
ηνπ ζηξαηησηηθνύ.

από ΓΕ/ΔΙΜΠΡΟ πνπ λα πξνθύπηεη ν ζάλαηνο

8.
Ζ απνζηνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ λα γίλεη με COURIER, γηα ιόγνπο
ηαρύηεηαο θαη αζθαιείαο, θαζόζνλ άπηνληαη νηθνλνκηθώλ δεδνκέλσλ.
9.
ηελ πεξίπησζε κε ύπαξμεο αξηζηνύρσλ καζεηώλ, ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο
2021 – 2022, λα ππνβιεζεί νπσζδήπνηε αρνηηική αναθορά από ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ.
10
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ Μειώλ πνπ θαηνηθνύλ ζηε ύξν,
λα απνζηαινύλ απεπζείαο ζηελ Έδξα ηεο Δ.Α.Α..
11.
Γηα ιόγνπο επρεξέζηεξνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, ζην δηαβηβαζηηθό
έγγξαθν λα θαηαγξάθνληαη ην νλνκαηεπώλπκν, παηξώλπκν θαη ε ηάμε ηνπ αξηζηνύρνπ
(εννοείηαι για ηο ζτολικό έηος 2021 - 22).
12.
πλεκκέλα ζαο απνζηέιινπκε έληππν «Αηηήζεσο (Μαζεηή ή Γνλέα) γηα
Βξάβεπζε Μαζεηή».
13.

Παξαθαινύκε γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ.

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Αλζζηεο (ΠΕ) Μαξία Φίιε
Γξακκαηεία

Αληγνο ε.α ηαύξνο Κνπηξήο
Πξόεδξνο Δ.Α.Α..

