
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΣΥΝΤΑΞΗ  ΥΠΤΓΟΣ (ΤΧ) ε.α. ΣΕΪΡΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   Ε.Μ.Π. 

 ΠPOΣ: (1) *........................................................  

 

Α Ι Τ Η Σ Η 
Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ    Α Π Ο    Ε Α Α Α  

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Υ    Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η Σ    Ε Ι Σ Ο Δ Ο Υ    Τ Ε Κ Ν Ο Υ 
(Δ.Ε.Ε.Τ.) 

 

Ημερ/νία : (2)
 *

................................... 

ΕΠΩΝΥΜΟ : (3) *................................................................... ΟΝΟΜΑ : (4) *................................................................................... 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : (5) *...................................................... ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ : (6) *........................................................  

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ : (7) *..................................................... ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΟΣ : (8) *.......................................................... 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : (14) *………............ 

AP. AΣT. TAYT/ΤΟΣ : (15) *.............................ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣ.: (16)..............ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣ.: (17).........….........…………... 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (18) 

    ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘ: (19) *.........................................................ΣΥΝΟΙΚΙΑ : (20)................................................................................. 

ΠΟΛΗ/ΧΩΡΙΟ : (21) *..................…...………....................ΝΟΜΟΣ: (22)...................................................................…………..... 

    Τ.Κ.: (23) *........................................................................... ΧΩΡΑ: (24)........…...……….........….................................................... 

ΣΤΑΘΕΡΟ THΛ.: (25)........................................................... ΚΙΝΗΤΟ THΛ.: (26) *.......................................................................  

E-mail : (27). *.......................................................................................................................................................................... ................ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ : Τέκνο Αποβιώσαντος Αξκού  του οποίου ο έτερος  Γονέας ΔΕΝ είναι εν ΖΩΗ. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΓΟΝΕΑ ΑΞΚΟΥ  (28) 

ΒΑΘΜΟΣ : (29) *.................................................. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : (30).........................................Α.Μ.: (31) *.......................... 

ΕΠΩΝΥΜΟ: (32) *.......................................ΟΝΟΜΑ: (33) *........................... ONOM. ΠATPOΣ : (34) *.................................. 

ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤ.  Ε.Α.Α.Α. : (35)........................                                                 ΗΜΕΡΟΜ. ΘΑΝΑΤΟΥ: (36)........................ 

Σας παρακαλώ να ΕΚΔΩΣΕΤΕ ή ΑΝΑΝΕΩΣΕΤΕ ΤΟ (37) «Δελτίο Ελεύθερης Εισόδου Τέκνου» 
(Δ.Ε.Ε.Τ.) για ελεύθερη είσοδο : 

● σε «Κ.Ε.Δ.Α. (Θέρετρα) και μόνο για Θαλάσσιο Μπάνιο και Φαγητό». 

● σε «Πρατήρια». 

● στο «251 Γ.Ν.Α.» 
ΔΗΛΩΝΩ ΔΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ 

και γνωρίζοντας τις συνέπειες του Νόμου 1599/86 «Περί ατομικής ευθύνης του Δηλούντος» ότι : 
► ΣΥΝΑΙΝΩ όπως η ΕΑΑΑ, αποθηκεύσει τα δηλούμενα στην παρούσα, Ατομικά και Προσωπικά μου 

Στοιχεία στη Βάση Δεδομένων της, τα οποία θα επεξεργάζεται και θα τα χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο για 
τους σκοπούς της Ένωσης. 

► Σε περίπτωση που ανακληθεί από το ΓΕΑ η απόφαση χορήγησης, των εν λόγω Δελτίων 
στα Τέκνα αποβιωσάντων Αξιωματικών της Αεροπορίας και αυτά παύουν να ισχύουν, θα 
παραδώσω αμέσως το αντίστοιχο «Δελτίο Ελεύθερης Εισόδου Τέκνου» στην ΕΑΑΑ για Καταστροφή. 

  
[Συμπληρώνεται Μόνο όταν πρόκειται για ανανέωση ή επανέκδοση Δελτίου]. 

ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΚΝΟΥ:                                                                (38) * ................................ 

ΑΙΤΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ: (39) *................................................................................................................................................... 

 

 

Συνημμένα υποβάλλονται  όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και οι φωτογραφίες  που 

καθορίζονται από την ΕΑΑΑ  
 

O/Η  Αιτών/ούσα 

 

* Υποχρεωτική αναγραφή στοιχείου 
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(που πρόκειται να ανανεωθεί 
ή να αντικατασταθεί) 
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2η   Σελίδα 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  

ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟ ΕΑΑΑ 
ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΚΝΟΥ (Δ.Ε.Ε.Τ.) 

 

(1).   Αναγράφεται το «Ε.Α.Α.Α.» ή το Παράρτημα που ανήκει ο αιτών ανάλογα με τόπο Διαμονής. 

(2).   Αναγράφεται η Ημερομηνία κατάθεσης της Αίτησης. 

(3). Αναγράφεται ολόκληρο το «Επώνυμο» με κεφαλαία γράμματα όπως αναγράφεται στην 

Αστυνομική Ταυτότητα, του αιτούντος που επιθυμεί να εκδώσει «Δελτίο Ελεύθερης 

Εισόδου Τέκνου». 

(4). Αναγράφεται ολόκληρο το «Όνομα» (Όχι το Υποκοριστικό) με κεφαλαία γράμματα όπως 

αναγράφεται στην Αστυνομική Ταυτότητα, του αιτούντος. 

(5). Αναγράφεται ολόκληρο το «Όνομα πατρός» (Όχι το Υποκοριστικό) με κεφαλαία γράμματα 

όπως αναγράφεται στην Αστυνομική Ταυτότητα, του αιτούντος. 

(6). Αναγράφεται ολόκληρο το «Επώνυμο πατρός» με κεφαλαία γράμματα όπως αναγράφεται 

στην Αστυνομική Ταυτότητα, του αιτούντος. 

(7). Αναγράφεται ολόκληρο το «Όνομα μητρός» (Όχι το Υποκοριστικό) με κεφαλαία γράμματα 

όπως αναγράφεται στην Αστυνομική Ταυτότητα, του αιτούντος. 

(8). Αναγράφεται ολόκληρο το «Επώνυμο μητρός» με κεφαλαία γράμματα όπως αναγράφεται 

στην Αστυνομική Ταυτότητα, του αιτούντος. 

(14).  Αναγράφεται πλήρως η «Ημερομηνία Γέννησης» του αιτούντος υπό μορφή ηη/μμ/εεεε. 

(15).  Αναγράφεται μόνον ο «Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητος» του αιτούντος π.χ. ΑΒ123456. 

(16). Αναγράφεται μόνο το «Έτος Έκδοσης της Αστυν. Ταυτότητος» του  αιτούντος  π.χ. 2003. 

(17). Αναγράφεται η «Αρχή που εκδίδει την Αστυνομική Ταυτότητα»  του  αιτούντος με 

κεφαλαία  π.χ. ΙΑ΄ Α.Τ.  ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ, Α.Τ.  ΣΑΜΟΥ, Α.Τ.  ΠΥΡΓΟΥ κ.λπ. . 

(18). Τα Στοιχεία Διεύθυνσης της Μόνιμης κατοικία, του αιτούντος. 

(19). Αναγράφεται η «Οδός» και ο «Αριθμός» που Διαμένει Μόνιμα ο αιτών με κεφαλαία. Εάν η 

Διαμονή είναι εκτός Ελλάδος αναγράφεται η Διεύθυνση στα Αγγλικά με κεφαλαία. 

(20). Αναγράφεται η «Συνοικία» της Πόλης ή του Χωρίου που Διαμένει Μόνιμα ο αιτών με 

κεφαλαία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τίθεται Παύλα (-). 

(21).  Αναγράφεται η «Πόλη ή το Χωριό» που Διαμένει Μόνιμα ο αιτών με κεφαλαία. Εάν η 

Διαμονή είναι εκτός Ελλάδος αναγράφεται η «Πόλη ή η Κωμόπολη» στα Αγγλικά με 

κεφαλαία. 

(22).  Αναγράφεται ο «Νομός» που Διαμένει Μόνιμα ο αιτών με κεφαλαία.  

(23).  Αναγράφεται ο «Ταχυδρομικός Κώδικας» της Διεύθυνσης που Διαμένει Μόνιμα ο αιτών. 

Εάν η Διαμονή είναι εκτός Ελλάδος αναγράφεται ο αντίστοιχος Κωδικός που ισχύει για την 

περιοχή της Χώρας που μένει . 

(24). Τίθεται Παύλα (-) εάν ο αιτών Διαμένει Μόνιμα στην Ελλάδα. Εάν η διαμονή είναι εκτός 

Ελλάδος αναγράφεται η Αγγλική ονομασία της «Χώρας» με κεφαλαία.  

(25).  Αναγράφεται ο Αριθμός του «Σταθερού Τηλεφώνου» της οικίας του αιτούντος. 

(26).  Αναγράφεται ο Αριθμός του «Κινητού Τηλεφώνου» του αιτούντος. 

(27).  Αναγράφεται το «E-mail» του αιτούντος (εάν διαθέτει). 
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3η   Σελίδα 

(28).  Τα επόμενα Στοιχεία αφορούν τον αποβιώσαντα Αξκό της Αεροπορίας ο οποίος είναι ο 

Γονέας του αιτούντος.  

(29). Αναγράφεται με κεφαλαία ο Αποστρατευτικός «Βαθμός» του αποβιώσαντος Αξκού της 

Αεροπορίας. 

(30). Αναγράφεται με κεφαλαία η «Ειδικότητα» του αποβιώσαντος Αξκού της Αεροπορίας.  

(31). Αναγράφεται ο «Α.Μ.» (Α.Σ.Μ.Α.) που είχε όταν ήταν στην ενέργεια ο αποβιώσας Αξκός της 

Αεροπορίας. 

(32). Αναγράφεται με κεφαλαία το «Επώνυμο» του αποβιώσαντος Αξκού της Αεροπορίας. 

(33). Αναγράφεται με κεφαλαία το «Όνομα» του αποβιώσαντος Αξκού της Αεροπορίας. 

(34). Αναγράφεται με κεφαλαία το «Όνομα Πατρός» του αποβιώσαντος Αξκού της Αεροπορίας. 

(35). Αναγράφεται ο «Αριθ. Ταυτότητας της Ε.Α.Α.Α.» που έχει εκδοθεί για τον αποβιώσαντα 

Αξκό της Αεροπορίας. 

(36). Αναγράφεται η «Ημερ. Θανάτου» του αποβιώσαντος Αξκού της Αεροπορίας υπό μορφή 

ηη/μμ/εεεε. 

(37).  Διαγράφετε κατά περίπτωση η αντίστοιχη λέξη. Δηλαδή εάν πρόκειται για αρχική έκδοση 

διαγράφετε η λέξη «ΑΝΑΝΕΩΣΕΤΕ ΤΟ», εάν δε πρόκειται για ανανέωση η λέξη 

«ΕΚΔΩΣΕΤΕ»  

 (38). Αναγράφονται ο αριθμός του «Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου Τέκνου» που ο αιτών 

επιθυμεί να επανεκδώσει λόγω λήξεως της ισχύος τους ή να αντικαταστήσει λόγω απώλειας 

ή κλοπής. 

(39). Αναγράφεται ο «Αιτία Επανέκδοσης» της ταυτότητας π.χ. «Επανέκδοση λόγω λήξης της 

ισχύος τους» ή «Επανέκδοση λόγω απώλειας»  ή «Επανέκδοση λόγω αλλαγής Στοιχείων 

Αστυν. Ταυτότητας» κ.λπ.  

 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ  Ε.Α.Α.Α.    4α 


