Δικαιολογητικά Εγγραφής στην Ε.Α.Α.Σ. για
● «Ορφανικές Οικογένειες» Αποβιωσάντων «Αποστράτων Αξκών και
Ανθστών Σ.Ξ. Χωροφυλακής και Κοινών Σωμάτων των ΕΔ, που
ελάμβαναν μέρισμα από το ΜΤΣ».
● Απόστρατους «Αξκούς και Ανθστές Σ.Ξ., Χωροφυλακής και Κοινών
Σωμάτων», που δεν λαμβάνουν μέρισμα από το ΜΤΣ καθώς και οι
«Ορφανικές τους Οικογένειες».
● Απόστρατους Αξκούς και Ανθυπνόμους της ΕΛ.ΑΣ. οι οποίοι λαμβάνουν
μέρισμα από το ΜΤΣ και αιτούνται παρακράτηση υπέρ Ε.Α.Α.Σ,
και οι οποίοι εντάσσονται ως «Τακτικά Μέλη Προαιρετικώς Εγγεγραμμένα»
1. Αίτηση (Έντυπο) Χορηγείται από τα Κεντρικά Γραφεία της EAAΣ και τα Παραρτήματα ή
λαμβάνεται από την Ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ, στο Υπομενού «Έντυπα Ταυτότητας – Ε.Κ.Ε.
(Λήψη)» του Μενού «ΜΕΛΟΣ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ».
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ότι το Έντυπο αυτό για την «Αίτηση» δεν απαιτείτε όταν γίνεται
Διαδικτυακή Υποβολή μέσω της Ιστοσελίδας.
2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Έγχρωμη Φωτογραφία ταυτότητας σε ηλεκτρονική μορφή, διαστάσεων Π=94 pixels, Υ=100
pixels και ανάλυση 300 dpi. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης φωτογραφίας σε
ηλεκτρονική μορφή να προσκομίζονται δυο (2) έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας,
διαστάσεων 2,5 Χ 2,5 εκ. Για τους Αξιωματικούς ε.α. (Στρατού, τ. Χωροφυλακής - EΛ.AΣ) με
στολή ή πολιτικά.
4. Για Αξιωματικούς ε.α. (Στρατού, τ. Χωροφυλακής και EΛ.AΣ)
Εγκύκλιος Αποστρατείας ή Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου ή ΦEK Αποστρατείας
5. Για Αξιωματικούς ε.α. τ. Χωροφυλακής - EΛ.AΣ που δεν τους γίνεται κράτηση υπέρ
EAAΣ από το MTΣ
Υπεύθυνη Δήλωση του N.1599/86 και N.2690/99 στην οποία να δηλώνουν ότι επιθυμούν
να γίνουν Μέλη της EAAΣ και να τους γίνεται κράτηση υπέρ EAAΣ από το MTΣ, σύμφωνα με
το παρακάτω κείμενο.
«Δηλώνω
ότι ζητώ, με την παρούσα δήλωσή μου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του
N. 1303/2003 να εγγραφώ ως Μέλος στην Ένωση Αποστράτων Aξκών Στρατού (EAAΣ)
και να γίνονται κρατήσεις από το MTΣ υπέρ EAAΣ από το μέρισμα που λαμβάνω.»
6. Για Σύζυγο ή Τέκνα αποβιώσαντος αξιωματικού ε.α. του Στρατού, τα οποία δικαιούνται
συντάξεως και λαμβάνουν Μέρισμα από ΜΤΣ
α. Ταυτότητα του εκλιπόντος Aξκού που εκδόθηκε από την EAAΣ ή Υπεύθυνη Δήλωση
του N.1599/86 και N.2690/99 ότι έχει απωλεσθεί ή ότι έχει παραδοθεί ή ότι δεν διέθετε
Ταυτότητα από την EAAΣ.
β. Πράξη απονομής συντάξεως ή Συνταξιοδοτική Πράξη από το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους.
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γ. Απόφαση MTΣ χορηγήσεως Μερίσματος ή Αναλυτικό Φύλλο Ενημέρωσης
Μερισματούχου MTΣ ή Βεβαίωση MTΣ που να φαίνεται ή να προκύπτει η κράτηση
υπέρ EAAΣ
δ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Πλησιέστερων Συγγενών
7. Για Σύζυγο ή Τέκνα Αποβιώσαντος Αξιωματικού ε.α. της τ. Χωροφυλακής και EΛ.AΣ τα
οποία δικαιούνται συντάξεως και λαμβάνουν Μέρισμα από ΜΤΣ
α. Ταυτότητα του εκλιπόντος Aξκού που εκδόθηκε από την EAAΣ ή Υπεύθυνη Δήλωση του
N.1599/86 και N.2690/99 ότι έχει απωλεσθεί ή ότι έχει παραδοθεί ή ότι δεν διέθετε Ταυτότητα
από την EAAΣ.
β. Πράξη απονομής συντάξεως ή Συνταξιοδοτική Πράξη από το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους
γ. Απόφαση MTΣ χορηγήσεως Μερίσματος ή Αναλυτικό Φύλλο Ενημέρωσης Μερισματούχου
MTΣ ή Βεβαίωση MTΣ που να φαίνεται ή να προκύπτει η κράτηση υπέρ EAAΣ
δ. Σε περίπτωση που από το MTΣ ΔΕΝ τους γίνεται κράτηση υπέρ EAAΣ τότε υποβάλλεται
Υπεύθυνη Δήλωση του N.1599/86 και N.2690/99, σύμφωνα με το παρακάτω κείμενο.
«Δηλώνω
ότι ζητώ, με την παρούσα δήλωσή μου να εγγραφώ ως Μέλος στην Ένωση
Αποστράτων Aξκών Στρατού (EAAΣ) και να γίνονται κρατήσεις από το MTΣ υπέρ EAAΣ
από το μέρισμα που λαμβάνω.».
ε. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Πλησιέστερων Συγγενών.
8. Για Τέκνα Αποβιώσαντος Αξιωματικού ε.α. (Στρατού, τ. Χωροφυλακής και EΛ.AΣ), όταν η
Σύζυγος του εκλιπόντος Aξκού ΔΕΝ είναι εν ζωή και δεν λαμβάνουν Μέρισμα από το ΜΤΣ
α. Υπεύθυνη Δήλωση του N.1599/86 και N.2690/99 στην οποία να δηλώνεται :
(1) «ότι δεν ζει η Μητέρα» (Σύζυγος του εκλιπόντος Aξκού) και
(2) «ότι είναι νόμιμο τέκνο του αποβιώσαντος Αξιωματικού ε.α. με τα στοιχεία του, που
αναγράφονται στην Αίτηση»
β. Ταυτότητα του εκλιπόντος Aξκού που εκδόθηκε από την EAAΣ ή Υπεύθυνη Δήλωση του
N.1599/86 και N.2690/99 ότι έχει απολεσθεί ή ότι έχει παραδοθεί ή ότι δεν διέθετε
Ταυτότητα από την EAAΣ.
γ. Υπεύθυνη Δήλωση του N.1599/86 και N.2690/99, σύμφωνα με το παρακάτω κείμενο.
«Δηλώνω
ότι επιθυμώ την εγγραφή μου στην Ε.Α.Α.Σ. ως Τακτικό Μέλος Προαιρετικώς
εγγεγραμμένο και θα καταβάλω το χρηματικό ποσό το οποίο μου αντιστοιχεί στην
Εθνική Τράπεζα και θα προσκομίσω ή θα αποστείλω ηλεκτρονικά τη σχετική απόδειξη
στο Γραφείο Μητρώου. Δηλώνω επίσης ότι αναγνωρίζω το δικαίωμα στην Ε.Α.Α.Σ. να
χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της αιτήσεώς μου για την αναζήτηση και ενημέρωσή μου
για την οφειλή, καθώς και την ενημέρωση των Στρατιωτικών Υπηρεσιών για τη μη ισχύ
της εκ δοθείσας ταυτότητας».
δ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Πλησιέστερων Συγγενών.
9. Για Αξιωματικούς – Ανθστές ε.α. Στρατού ή EΛ.AΣ που έχουν Αποστρατευθεί με αίτησή
τους και δεν τους γίνεται κράτηση υπέρ EAAΣ από το MTΣ ή δεν Λαμβάνουν Σύνταξη
και Μέρισμα
Υπεύθυνη Δήλωση του N.1599/86 και N.2690/99, σύμφωνα με το παρακάτω κείμενο.
«Δηλώνω
ότι επιθυμώ την εγγραφή μου στην Ε.Α.Α.Σ. ως Τακτικό Μέλος Προαιρετικώς
εγγεγραμμένο και θα καταβάλω το χρηματικό ποσό το οποίο μου αντιστοιχεί στην
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Εθνική Τράπεζα και θα προσκομίσω ή θα αποστείλω ηλεκτρονικά τη σχετική απόδειξη
στο Γραφείο Μητρώου. Δηλώνω επίσης ότι αναγνωρίζω το δικαίωμα στην Ε.Α.Α.Σ. να
χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της αιτήσεώς μου για την αναζήτηση και ενημέρωσή μου
για την οφειλή, καθώς και την ενημέρωση των Στρατιωτικών Υπηρεσιών για τη μη ισχύ
της εκ δοθείσας ταυτότητας.»
10. Επιπλέον Δικαιολογητικά σε περίπτωση Επανέκδοσης ταυτότητας Ε.Α.Α.Σ. λόγω
αλλαγής στοιχείων ή απώλειας ή ανανέωση εισφοράς (συνδρομής).
Με τον όρο «Αλλαγή Στοιχείων» εννοείται π.χ. η αλλαγή Αστυνομικής Ταυτότητας ή
της Διεύθυνσης Διαμονής ή των Αριθμών Τηλεφώνων κ.λπ. Στην περίπτωση που η
αλλαγή στοιχείων αφορά την Διεύθυνση τότε απαιτείται και η κατάθεση
Φωτοαντίγραφου της απόδειξης πληρωμής της Ηλεκτρικής Ενέργειας ή της Τηλεφωνίας
του τρέχοντος έτους όπως στην παραπάνω παράγραφο 9 περιγράφεται.
α. Βεβαίωση δήλωσης απώλειας από Αστυνομικό Τμήμα (υποβάλλεται σε περίπτωση
που δηλωθεί απώλεια ή κλοπή).
β. Η απόδειξη κατάθεσης της συνδρομής βεβαιώνεται μόνο από το αντίστοιχο
παραστατικό που εκδίδεται από την Εθνική Τράπεζα.
γ. Υπεύθυνη Δήλωση του N.1599/86 και N.2690/99 (υποβάλλεται μόνο μια φορά και
μόνο από τα Προαιρετικώς εγγεγραμμένα Μέλη που καταβάλλουν (συνδρομή)
και η αρχική αίτηση εγγραφής τους, είχε υποβληθεί πριν την 01-03-2015), σύμφωνα
με το παρακάτω κείμενο.
«Δηλώνω
ότι επιθυμώ την εγγραφή μου στην Ε.Α.Α.Σ. ως Τακτικό Μέλος Προαιρετικώς
εγγεγραμμένο και θα καταβάλω το χρηματικό ποσό το οποίο μου αντιστοιχεί στην
Εθνική Τράπεζα και θα προσκομίσω ή θα αποστείλω ηλεκτρονικά τη σχετική απόδειξη
στο Γραφείο Μητρώου. Δηλώνω επίσης ότι αναγνωρίζω το δικαίωμα στην Ε.Α.Α.Σ. να
χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της αιτήσεώς μου για την αναζήτηση και ενημέρωσή μου
για την οφειλή, καθώς και την ενημέρωση των Στρατιωτικών Υπηρεσιών για τη μη ισχύ
της εκ δοθείσας ταυτότητας».

