Δικαιολογητικά Εγγραφής στην Ε.Α.Α.Σ.
για
«Απόστρατους Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές Στρατού Ξηράς,
Χωροφυλακής και Κοινών Σωμάτων των ΕΔ,
λαμβάνοντες μέρισμα από το ΜΤΣ»
και οι οποίοι εντάσσονται στα
«Τακτικά Μέλη Υποχρεωτικά Εγγεγραμμένα»
1. ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (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 ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 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 τους γίνεται κράτηση υπέρ EAAΣ
από το MTΣ
Απόφαση MTΣ χορηγήσεως Mερίσματος ή Αναλυτικό Φύλλο Ενημέρωσης
Μερισματούχου MTΣ ή Βεβαίωση MTΣ από τα οποία να φαίνεται ή να προκύπτει η κράτηση
υπέρ EAAΣ.
6. 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.»
7. Για κατοχύρωση της Μόνιμης Κατοικίας.
Φωτοαντίγραφο της απόδειξης πληρωμής της Ηλεκτρικής Ενέργειας ή της Τηλεφωνίας
του τρέχοντος έτους, στο όνομα του ενδιαφερομένου, όπου θα φαίνονται τα Στοιχεία
Διεύθυνσης που θα δηλωθούν ως Μόνιμη κατοικία. Κατά την προσκόμιση του παραπάνω
Φωτοαντιγράφου θα επιδεικνύεται και η πρωτότυπη απόδειξη.
8. Επιπλέον Δικαιολογητικά σε περίπτωση Επανέκδοσης ταυτότητας Ε.Α.Α.Σ. λόγω
αλλαγής στοιχείων ή απώλειας.
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 το δικαιολογητικό που περιγράφεται στην
παραπάνω παράγραφο 7, ενώ στην περίπτωση της απώλειας ή κλοπής απαιτείται
Βεβαίωση Δήλωσης Απώλειας από Αστυνομικό Τμήμα.

