
 

ΠΡΟ:    ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ΔΑΑ  ΔΝΩΖ ΑΠΟΣΡΑΣΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΡΑΣΟΤ 
   (Ννκηθό Πξόζωπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ) 
   ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 
   Υαξ. Σξηθνύπε 18,  Αζήλα, Σ.Κ. 10679 
   Σει.210-3633797  
ΚΟΙΝ: Δ.Α.Α./Γξακκαηεία –   Ζι/θή δλζε: eaasgrammateia@gmail.com 
 Γξ. Γεκ. ρέζεωλ – Κ.Φ Φ.449.2/2/1198 
  . 84 
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ΘΕΜΑ:   Παξαζεξηζκόο Σέθλωλ ε.α. ηξαηηωηηθνύ Πξνζωπηθνύ ζηηο Θεξηλέο      

Παηδηθέο Καηαζθελώζεηο Έηνπο 2022.  

 
 ΥΕ Σ         :     α..    Φ.449.2/1/819764/.672/ ΓΔ/ Γ3 (ΓΔΝΓΖ)/2 
 β ..   Φ.449..2/821065/.894/23 Μαϊ 2022 ΓΔ/ Γ3 (ΓΔΝΓΖ)/2 
   

1.  αο γλωξίδνπκε ζε ζπλέρεηα (α) θαη (β) ζρεηηθώλ,  όηη γηα ηελ νηθνλνκηθή 

επηδόηεζε αξηζκνύ ηέθλωλ γηα παξαζεξηζκό ζε ηδηωηηθέο θαηαζθελώζεηο 

εζωηεξηθνύ θαη γηα ζπκκεηνρή ζε θαηαζθελωηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ εμωηεξηθνύ 

(κέζω ηνπ νξγαληζκνύ CLIMS), θαζνξίδνληαη ηα παξαθάηω:  

 

      α. Δπηδνηνύκελν Πνζό – Γηθαηνύρνη:  

 

(1) Ζ επηινγή ηωλ ηέθλωλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηόπηλ 

κνξηνδόηεζεο θαη ε επηδόηεζε ζα αλέιζεη εως ηνπ πνζνύ ηωλ 350 € αλά ηέθλν.  

 

(2) Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζηε κνξηνδόηεζε έρνπλ θαη ηα ηέθλα 

ηνπ ελ απνζηξαηεία ζηξαηηωηηθνύ πξνζωπηθνύ, κε ηηο παξαθάηω πξνϋπνζέζεηο:  

 

    (α) Σα ηέθλα πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ, λα έρνπλ γελλεζεί από 

01 Ιαν 2006 μέτρι και 14 Ιοσν 2016. Γηα ηα θαηαζθελωηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ 

Οξγαληζκνύ CLIMS ηζρύνπλ ηα όξηα ειηθίαο πνπ θαζνξίδνληαη γηα ην θάζε 

πξόγξακκα. 

 

     (β) Όζνη ππνβάινπλ αίηεζε παξαζεξηζκνύ λα έρνπλ ηελ 

επηκέιεηα ηωλ ηέθλωλ πνπ ζα δειώζνπλ γηα ζπκκεηνρή θαη ζε πεξίπηωζε πνπ δελ 

πθίζηαηαη επηκέιεηα, λα ππάξρεη έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ γνλέα πνπ έρεη ηελ 

επηκέιεηα, ε νπνία λα πξνζθνκίδεηαη καδί κε ηελ επηζπκία ζπκκεηνρήο (κε 

ζεωξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο από ΚΔΠ/Γήκν ή Αζηπλνκία).  

 

(γ) Από ηηο δηαηηζέκελεο ζέζεηο θάζε παξαζεξηζηηθήο 

ζεηξάο ζην ελ απνζηξαηεία ζηξαηηωηηθό πξνζωπηθό δηαηίζεληαη ην 6,7%. Μεηά 

ηελ ηειηθή έγθξηζε ηνπ ΓΔ,  ζα θνηλνπνηεζνύλ νη θαηαζηάζεηο ηωλ δηθαηνύρωλ.  

 

2. Οη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάινπλ ζηα θαηά ηόπνπο Παξαξηήκαηα πνπ 

αλήθνπλ, ή απ' επζείαο ζηα Κεληξηθά ηεο Δ.Α.Α.., Υαξηιάνπ Σξηθνύπε 18Α. 
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αίηεζε, ζύκθωλα κε ην ππόδεηγκα πνπ θαίλεηαη ζην Παξάξηεκα «Α», ζύκθωλα 

κε ηηο νδεγίεο πνπ παξαηίζεληαη εθεί ζπλνδεπόκελε από ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά, μέτρι τις 10 Ιοσν  2022, ΑΝΤΠΕΡΘΕΣΩ.  

            3.   Γηα ιόγνπο ηαρύηεηαο, κπνξνύλ νη ελδηαθεξόκελνη λα απνζηέιινπλ 

παξάιιεια ηηο αηηήζεηο  κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηελ Γξακκαηεία ηεο 

ΔΑΑ.ζην eaasgrammateia@gmail.com.   

4.  Σα Παραρτήματα ηεο Δλώζεωο: 

α. Να ελεκεξώζνπλ ην πξνζωπηθό ηνπο έγθαηξα θαη ζε όζε 

έθηαζε είλαη δπλαηόλ. 

β. Να ειέγμνπλ ηα δεινύκελα, όζνλ αθνξά ηνπο πξνεγνύκελνπο 

παξαζεξηζκνύο ή επηδνηήζεηο θαη λα απνζηείινπλ ηηο αηηήζεηο ηωλ 

ελδηαθεξνκέλωλ ζηελ Δ.Α.Α.., μέτρι τις  10 Ιοσν2022.  

 

 5. πληνληζηηθέο Οδεγίεο: 

  

      α. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηελ πεξίπηωζε ππέξβαζεο ηνπ πνζνύ ηνπ 

εδαθίνπ 1α(1) αλωηέξω, ε επηπιένλ δαπάλε θαιύπηεηαη κε κέξηκλα ηωλ γνλέωλ.  

 

          β. Οπνηνδήπνηε αίηεκα γηα αθύξωζε κεηά ηελ έθδνζε ηεο δηαηαγήο 

κε ηνπο ηειηθνύο δηθαηνύρνπο, λα ππνβάιιεηαη απεπζείαο ζην ΓΔ/Γ3/2,  ηει. 210-

655-3164, e-mail: gesdendhs2@army.gr. πξνθεηκέλνπ λα θαιύπηεηαη ε θελή ζέζε 

από επηιαρόληεο.  

 

         γ. Ζ θαηαβνιή ηεο επηδόηεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ 

νινθιήξωζε ηνπ παξαζεξηζκνύ ηωλ ηέθλωλ (πεξί ηα κέζα Γεθ 22). Γηαδηθαζία θαη 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζα γλωζηνπνηεζνύλ κε λεόηεξν έγγξαθν.  

 

     6. Παξαθαινύκε γηα ηηο ελέξγεηέο ζαο.  

 

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

  
  

Αλζζηεο (ΠΕ) Μαξία Φίιε 
        Γξακκαηεία 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

«Α»  Αίηεζε Δπηδόηεζεο Σέθλνπ γηα Παξαζεξηζκό ζε Ηδηωηηθέο Καηαζθελώζεηο 

(Τπόδεηγκα – Οδεγίεο - Γηθαηνινγεηηθά)  

«Β»  Γηαδηθαζία Μνξηνδόηεζεο 
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