
 

 
ΠΡΟΣ:    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΑΑΣ  ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ 
   (Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου) 
   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
   Χαρ. Τρικούπη 18,  Αθήνα, Τ.Κ. 10679 
   Τηλ.210-3633797  
ΚΟΙΝ: Ε.Α.Α.Σ/Γραμματεία –   Ηλ/κή δνση: eaasgrammateia@gmail.com 
 Κ.Φ Φ.449/6/1854 
  Σ.282 
  Αθήνα,  24 Ιουν  2021 
                
  
ΘΕΜΑ:   Παραθερισμός Τέκνων ε.α. Στρατιωτικού Προσωπικού (Οικονομι- 

              κή Επιδότηση) 

 
Σ Χ Ε Τ         :           Φ.449.2/7/619281/Σ.902/18 Ιουν 2021/ΓΕΣ/Δ3(ΔΕΝΔΗΣ)/2 
 
            1. Σας γνωρίζουμε σε συνέχεια σχετικού  ότι εγκρίνεται η οικονομική 
επιδότηση για παραθερισμό σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις των τέκνων του 
δικαιούχου ε.α στρατιωτικού προσωπικού, όπως στο Παραρτήματα «Α» του 
παρόντος. 

             2. Συναφώς επί του ποσού και της καταβολής της επιδότησης, 
υπενθυμίζονται τα παρακάτω: 

α. Το μέγιστο ποσό της επιδότησης ανέρχεται στα 350 € ανά τέκνο. 

β. Το δικαιούμενο επιδότησης προσωπικό, μετά τον 
παραθερισμό των τέκνων του, απαιτείται να υποβάλει απευθείας στο 
ΓΕΣ/Δ3, ανυπερθέτως μέχρι την Παρασκευή 17 Σεπ 21, τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

                               (1) Φ/Α τιμολογίου της παιδικής κατασκήνωσης ή εξοφλητική 
απόδειξη αυτής σε περίπτωση έκδοσης επί πιστώσει τιμολογίου. 

                               (2) Φ/Α βεβαίωσης στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία 
της παιδικής κατασκήνωσης, τα ονοματεπώνυμα των τέκνων που παραθέρισαν, 
καθώς και η χρονική διάρκεια του παραθερισμού τους. 

                               (3) Φ/Α υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου, στην οποία να 
βεβαιώνεται το ονοματεπώνυμο των τέκνων, η ονομασία της παιδικής 
κατασκήνωσης, καθώς και η χρονική διάρκεια παραθερισμού τους. 

γ. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί 
παραθερισμός εγκεκριμένου τέκνου σε παιδική κατασκήνωση, να υποβληθεί 
υπεύθυνη δήλωση του γονέα στην οποία να βεβαιώνεται η μη συμμετοχή στην 
υπόψη δράση. 
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δ. Η έκδοση διαταγής για καταβολή της οικονομικής επιδότησης στους 
δικαιούχους μέσω των αρμόδιων ΚΤΣ, θα πραγματοποιηθεί μέχρι την Παρασκευή 
08 Οκτ 21. 

3. Διευκρινίζεται ότι τα πρωτότυπα δικαιολογητικά απαιτείται να 
τηρηθούν από τους δικαιούχους, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως επίσημα 
δικαιολογητικά για τη διενέργεια της γενόμενης δαπάνης. 

4.  Παρακαλούμε για την ενυπόγραφη ενημέρωση του εγκεκριμένου 
προσωπικού. 

 

 Αντγος ε.α Σταύρος Κουτρής 
Ακριβές Αντίγραφο Πρόεδρος  Ε.Α.Α.Σ. 

  
  

  
Ανχης ε.α Χρήστος Χρηστίδης 
  Δνων Συμβουλος Ε.Α..Α.Σ. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

΄΄Α΄΄  Κατάσταση  ε,α Στρατιωτικού Προσωπικού Δικαιούχου Οικονομικής 

Επιδότησης για Παραθερισμό Τέκνων σε Ιδιωτικές Κατασκηνώσεις Έτους 2021 


