
 

ΠΡΟ:      ΔΝΩΖ ΑΠΟΣΡΑΣΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ 
   ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 
          :    Πίλαθαο Απνδεθηώλ  Σει.210-3633797  
   Ζι/θή δλζε: eaasgrammateia@gmail.com 
ΚΟΙΝ:  Φ.449.2/4/1738 
  .115 
  Αζήλα, 14 Ηνπι    2022 
                
  
ΘΕΜΑ:  Καηαζθελώζεηο (Οηθνλνκηθή Δπηδόηεζε Παξαζεξηζκνύ Σέθλσλ 

Πξνζσπηθνύ ηνπ Ξ ζε Ηδησηηθέο Παηδηθέο Καηαζθελώζεηο) 

 
 ΧΕ Σ         :            Φ.449.2/4/824229/.1267/12 Ηνπι.22 ΓΔ/ Γ3 (ΓΔΝΓΖ)/2 
    

1.  αο γλσξίδνπκε ζε ζπλέρεηα ζρεηηθνύ, όηη εγθξίλεηαη ε νηθνλνκηθή 

επηδόηεζε γηα παξαζεξηζκό ζε ηδησηηθέο θαηαζθελώζεηο ησλ ηέθλσλ ηνπ 

δηθαηνύρνπ πξνζσπηθνύ όπσο ζην Παξάξηεκα ΄΄Α΄΄. 

 

2.  Ζ επηδόηεζε αθνξά θαηαζθελώζεηο εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ κέζσ 

ηνπ νξγαληζκνύ CLIMS, γηα ην ζύλνιν ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εμέθξαζε επηζπκία. 

 

3. πλαθώο επη ηνπ πνζνύ θαη ηεο θαηαβνιήο ηεο επηδόηεζεο 

ππελζπκίδνληαη ηα παξαθάησ: 

  

  α.  Σν κέγηζην πνζό ηεο επηδόηεζεο αλέξρεηαη ζηα 350 € αλά ηέθλν. 

 

 β.  Σν δηθαηνύκελν επηδόηεζεο πξνζσπηθό, κεηά ηνλ παξαζεξηζκό ησλ 

ηέθλσλ ηνπ, απαηηείηαη λα σποβάιεη απεσζείας ζηο ΓΕ/Δ3, αλππεξζέησο κέρξη 

ηελ Παξαζθεπή 16 επ 22, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

   

(1)  Φ/Α ηηκνινγίνπ ηεο παηδηθήο θαηαζθήλσζεο ή εμνθιεηηθή 

απόδεημε απηήο ζε πεξίπησζε έθδνζεο επη πηζηώζεη ηηκνινγίνπ. 

 

(2) Φ/Α βεβαίσζεο ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο 

παηδηθήο θαηαζθήλσζεο, ηα νλνκαηεπώλπκα ησλ ηέθλσλ πνπ παξαζέξηζαλ, 

θαζώο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ παξαζεξηζκνύ ηνπο. 

 

(3) Φ/Α ππεύζπλεο δήισζεο ηνπ δηθαηνύρνπ, ζηελ νπνία λα 

βεβαηώλεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ησλ ηέθλσλ, ε νλνκαζία ηεο παηδηθήο 

θαηαζθήλσζεο, θαζώο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα παξαζεξηζκνύ ηνπο. 

 

 γ.  ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν δελ πξαγκαηνπνηεζεί 

παξαζεξηζκόο εγθεθξηκέλνπ ηέθλνπ ζε παηδηθή  θαηαζθήλσζε, λα ππνβιεζεί 

ππεύζπλε δήισζε ηνπ γνλέα ζηελ νπνία λα βεβαηώλεηαη ε κε ζπκκεηνρή ζηελ 

ππόςε δξάζε. 
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 δ.  Ζ έθδνζε δηαηαγήο γηα θαηαβνιή ηεο νηθνλνκηθήο  επηδόηεζεο  ζηνπο 

δηθαηνύρνπο, κέζσ ησλ αξκόδησλ ΚΣ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηελ Παξαζθεπή 

07 Οθη 22. 

 

        4.  Δηεσθρηλίδεηαη όηη ηα πρωηόησπα δηθαηοιογεηηθά απαηηείηαη λα 

ηερεζούλ από ηοσς δηθαηούτοσς, προθεηκέλοσ λα τρεζηκοποηεζούλ  ως 

επίζεκα δηθαηοιογεηηθά γηα ηε δηελέργεηα ηες γελόκελες δαπάλες. 

 

 

 

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

  
  

Αλζζηεο (ΠΕ) Μαξία Φίιε 
        Γξακκαηεία 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 

Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 

Παξ/κα Αιεμαλδξνύπνιεο, Καζηνξηάο, Καιακάηαο, Θεζζαινλίθεο, Σξηθάισλ, 

Φιώξηλαο, Αραΐαο, Λακίαο Γηδπκνηείρνπ, Κηιθίο, Καξδίηζαο Ξάλζεο Βόινπ 

Υαιθίδαο, Καβάιαο 

Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 

ΔΑΑ/Γξακ  - ΔΑΑ/Γξαθ Γεκ ρέζεσλ – Κ.Φ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


