ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ της 8ης-3-2018
Υπ’ Αριθ. 85

ΘΕΜΑ 8ο
Παραθερισμός. Επιδοτήσεις - Δικαιολογητικά Παραθερισμού ΜΕΛΩΝ ΕΑΑΝ
έτους 2018 σε Ιδιωτικά Ξενοδοχεία πανσιόν-ενοικιαζόμενα δωμάτια.
ΣΧΕΤ.: α. ΝΔ 1171/20-5-1972 (Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών
Ενόπλων Δυνάμεων).
β. ΠΔ 576/24-6-1978 (Περί Κυρώσεως Κανονισμού Οργανώσεως
και Λειτουργίας Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού).
γ. Προϋπολογισμός ΕΑΑΝ έτους 2018.
δ. Απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας
ΦΕΚ 1139 από 3 Ιουνίου 2011, Τεύχος Δεύτερο
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ. 400/32/82424 / Σ 343
(1)
ε. ΦΕΚ 2158/30-8-2013 Τεύχος Δεύτερο,
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 400/78/254899 / Σ 3017
(1)
στ. Κανονισμός Παραθερισμού ΕΑΑΝ (ΚΑ.ΠΑ.-ΕΑΑΝ) από 13-22014 Διόρθωση Νο 2.
1.
Μετά την Υπουργική Απόφαση ΥΕΘΑ, το νέο κανονισμό παραθερισμού
Μελών ΕΑΑΝ 2014 και τα λοιπά σχετικά αποφασίστηκε ο παραθερισμός σε
Ιδιωτικά Ξενοδοχεία-Πανσιόν και ενοικιαζόμενα δωμάτια για το έτος 2018.
2.
Στον προϋπολογισμό ΕΑΑΝ 2018 έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση για τον
παραθερισμό σε ιδιωτικά ξενοδοχεία-πανσιόν –ενοικιαζόμενα δωμάτια Μελών της
ΕΑΑΝ Π.Ν. ΚΑΙ Λ.Σ.
Ο παραθερισμός θα επιδοτείται από την ΕΑΑΝ με τα παρακάτω ποσά:
α.
Για δύο δικαιούμενα άτομα 35 ευρώ ημερησίως το μέγιστο συνολικά
350 ευρώ.
β.
Για κάθε άτομο δικαιούμενο 25 ευρώ ημερησίως το μέγιστο συνολικά
250 ευρώ.
γ.
Για κάθε δύο άτομα και επιπλέον όλα τα δικαιούμενα παιδιά 40 ευρώ
ημερησίως το μέγιστο συνολικά τα 400 ευρώ.
3.

Παρατηρήσεις:
Δύνανται οι παραπάνω να παραθερίζουν περισσότερες από 10 ημέρες εφόσον
το κατάλυμα κοστίζει λιγότερο από τις αναφερόμενες ημερήσιες τιμές χωρίς να
υπερβαίνεται το μέγιστο ποσό των 350 ευρώ, 250 ευρώ και 400 ευρώ αντίστοιχα.

4.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την λήψη της επιδότησης τα οποία θα
υποβληθούν στην Χρηματική Διαχείριση ΕΑΑΝ μετά τον παραθερισμό το
αργότερο μέχρι 30-10-18 είναι τα κάτωθι:
α.
Επίσημη απόδειξη από το ιδιωτικό ξενοδοχείο – πανσιόν –
ενοικιαζόμενο δωμάτιο, αναφέροντας το ποσόν και ονομαστικά τα μέλη που
διανυκτέρευσαν και τον αριθμό ταυτότητας ΕΑΑΝ.
β.
Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 ότι παραθέρισαν στο τάδε
ξενοδοχείο στις τάδε ημερομηνίες και με ποια μέλη της οικογένειάς τους, με
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από ΚΕΠ-ΕΛΑΣ ή Γραμματεία / Διευθύνων
Σύμβουλος ΕΑΑΝ.
γ.
Πίνακας δικαιουμένων παραθερισμού από την ΕΑΑΝ.
δ.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο για όσους
έχουν παιδιά ή άλλα άτομα ειδικών κατηγοριών δικαιούμενα παραθερισμό.
ε.
Για μονογονεϊκές οικογένειες απαιτείται πιστοποιητικό που να
φαίνεται η ιδιότητα της μονογονεϊκής ή Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/1986
από τον ενδιαφερόμενο που να βεβαιώνει αυτό .
5.

Η επιλογή γίνεται με την μοριοδότηση κάθε μέλους σύμφωνα με τα σχετικά.

6.
Κάθε μέλος δικαιούμενο παραθερισμού έχει την δυνατότητα να επιλέγει
οποιοδήποτε ξενοδοχείο – πανσιόν – ενοικιαζόμενο δωμάτιο είναι της αρεσκείας
του – συνεννοούμενο προς τούτο με το ξενοδοχείο και για τις ημερομηνίες
παραθερισμού από 1/6/2018 μέχρι 30/9/2018.
7.
Δικαιούμενα άτομα παραθερισμού είναι το Μέλος, ο/η σύζυγός του (της) και
ένα ανήλικο ή σπουδάζον παιδί μέχρι την ηλικία των 25 ετών και άτομα ειδικών
κατηγοριών.
8.
Το ΔΣ/ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει
ομόφωνα.

