ΑΙΤΗΣΗ
Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ Ε.Κ.Ε. (Ενιαίας Κάρτας Εισόδου) Μ Ε Λ Ω Ν Τ Η Σ Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α Σ
ΠPOΣ *: (1)........................................................Ημερ/νία * : (2).......................................
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ * : (3)..................................................................... ΟΝΟΜΑ * : (4).................................................................................
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ * : (5).......................................................
ΒΑΘΜΟΣ ή ΙΔΙΟΤΗΤΑ *: (6).......................................................................... ΟΠΛΟ ή ΣΩΜΑ *: (7).......................................
Α.Μ. * (ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ): (8)..............................................................................
ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤ. Ε.Α.Α.Σ. * (9).............................................. AP. AΣT. TAYT/ΤΑΣ *: (10)............................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ * (11)
ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜ: (12)................................................................ΣΥΝΟΙΚΙΑ : (13)...........................................................
ΠΟΛΗ/ΧΩΡΙΟ *: (14).....................…...………......................ΝΟΜΟΣ *: (15).......................................................………
Τ.Κ. *: (16)............................................................................ΧΩΡΑ: (17)........…...……….........…....................................................

ΣΤΑΘΕΡΟ THΛ. *: (18)............................................................... ΚΙΝΗΤΟ THΛ. *: (19).....................................................................
E-mail * : (20).................................................................................................................................................................................
Σας παρακαλώ να Εκδώσετε ή Ανανεώσετε (21) Δελτία ΕΚΕ στα μέλη της Οικογενείας
μου που τα Στοιχεία τους φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα.
ΔΗΛΩΝΩ ΔΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
και γνωρίζοντας τις συνέπειες του Νόμου 1599/86 «Περί ατομικής ευθύνης του Δηλούντος» ότι:
α. «Έχω λάβει γνώση των ισχυουσών διαταγών για την έκδοση των ΕΚΕ των μελών
της οικογενείας μου»
β. «Όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία και έγγραφα είναι αληθή και εξουσιοδοτώ την
Ε.Α.Α.Σ. να προβεί σε οποιοδήποτε έλεγχο προκειμένου να εξακριβώσει την
ορθότητα και εγκυρότητα αυτών»
γ. «Τα μέλη της οικογενείας μου, θα τηρούν τους κανόνες λειτουργίας του εκάστοτε
επισκεπτόμενου Καταστήματος Στρατιωτικής Εκμετάλλευσης».
δ. «Επιπλέον Δηλώνω ότι «σε περίπτωση που κάποιο μέλος της Οικογενείας μου
χάσει την δυνατότητα κατοχής ΕΚΕ, τότε άμεσα θα παραδώσω αυτή στην Ε.Α.Α.Σ.
για Καταστροφή».

Α΄ MΕPOΣ [Συμπληρώνεται Μόνο όταν πρόκειται για αρχική έκδοση Δελτίου ΕΚΕ]
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΕ (22)
Όνομα *

Επώνυμο *

(23)

(24)

Όνομα
Πατρός *
(25)

Αριθ.
Ημερ.
Αστυν.
Συγγένεια * Κατάσταση *
Γέννησης *
(28)
(29)
Ταυτότητας *
(27)
(26)

Β΄ MΕPOΣ [Συμπληρώνεται Μόνο όταν πρόκειται για ανανέωση ή επανέκδοση Κάρτας].

ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ (που πρόκειται να ανανεωθούν ή να αντικατασταθούν) *: (30)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ΑΙΤΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ *: (31)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

* Υποχρεωτική αναγραφή στοιχείου
O/Η Αιτών/ούσα

