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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα :

Έκδοση καρτών εισόδου στην ΛΑΕΔ

Σχετικό : ΛΑΕΔ Φ .900/81/4143 Σ.716

1.
α. Οι Αξιωματικοί και οι Ανθυπασπιστές σε αποστρατεία, των τριών κλάδων
των Ε.Δ και των Κοινών Σωμάτων να εισέρχονται στην ΛΑΕΔ με την επίδειξη της
ταυτότητας που εκδίδει η αντίστοιχη Ένωση Αποστράτων του κλάδου απ’ τον
οποίο προέρχονται (ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να
εκδίδουν ατομική κάρτα εισόδου από την ΛΑΕΔ προσκομίζοντας τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
β. Οι Αξιωματικοί και οι Ανθυπασπιστές σε αποστρατεία, που προέρχονται
απ’ την Χωροφυλακή, την ΕΛΑΣ ή το Λιμενικό Σώμα δικαιούνται είσοδο στην ΛΑΕΔ
μόνο αν είναι εγγεγραμμένοι στις Ενώσεις Αποστράτων (ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ) και
επιδεικνύουν την αντίστοιχη ταυτότητα αποστράτου (ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ), σε κάθε άλλη
περίπτωση δεν δικαιούνται έκδοση κάρτας εισόδου στην ΛΑΕΔ. Έχουν δικαίωμα
χρήσης μόνο του εστιατορίου και του κυλικείου. Αιτήματα διάθεσης αιθουσών για
την οργάνωση οποιασδήποτε εκδήλωσης θα εγκρίνονται από τον αρμόδιο φορέα
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις ΔΣ/ΛΑΕΔ. Δεν έχουν
δικαίωμα έκδοσης κάρτας εισόδου για τα μέλη των οικογενειών τους.

γ. Τα μέλη των οικογενειών Α΄ βαθμού συγγένειας ήτοι γονείς ο/η σύζυγος
και τα τέκνα (βιολογικά η θετά σύμφωνα με πράξη υιοθεσίας) των παραπάνω
παραγράφων, αναφερόμενων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών δικαιούνται
είσοδο χωρίς διατυπώσεις όταν συνοδεύονται από το μέλος της ΛΑΕΔ (Αξιωματικό
ή Ανθυπασπιστή).
δ. Τα ορφανικά μέλη ήτοι ο/η σύζυγος και τα τέκνα (βιολογικά η θετά
σύμφωνα με πράξη υιοθεσίας) ανεξαρτήτως ηλικίας, θανόντων εν ενεργεία η έν
αποστρατεία, Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών δεν απαιτείται να εκδώσουν
κάρτα της ΛΑΕΔ εφόσον διαθέτουν <<ατομική κάρτα ορφανικού μέλους εα
Στρατιωτικού>> της Ένωσης Αποστράτων (ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ) με την προϋπόθεση
ότι αναγράφεται στην κάρτα η σχέση τους με τον θανόντα και ο βαθμός
αποστρατείας του. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να εκδίδουν <<ατομική
κάρτα εισόδου>> από την ΛΑΕΔ , προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
του παρόντος, ώστε να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους Αξιωματικούς η
Ανθυπασπιστές εε ή εα.
2.
Τα μέλη των οικογενειών των Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών εν ενεργεία
και εν αποστρατεία των 3 κλάδων των ΕΔ και των Κοινών Σωμάτων τα οποία
δικαιούνται να εκδώσουν <<ατομική κάρτα εισόδου στην ΛΑΕΔ είναι οι
παρακάτω:
α. Οι συγγενείς Α΄ βαθμού συγγένειας ήτοι οι γονείς, τα τέκνα που
διαθέτουν αστυνομική ταυτότητα (βιολογικά η θετά σύμφωνα με πράξη
υιοθεσίας) ανεξαρτήτου ηλικίας , ο/η σύζυγος , ο πεθερός και η πεθερά.
β. Εκ των συγγενών Β΄ βαθμού συγγένειας μόνο τα αδέλφια έχουν δικαίωμα
χρήσης του εστιατορίου και του κυλικείου αλλά δεν δικαιούνται διάθεση
αίθουσας για την οργάνωση οποιασδήποτε εκδήλωσης .
3.
Οι δικαιούμενοι έκδοσης <<ατομικής κάρτας εισόδου >> των παρ 2α,β θα
πρέπει να υποβάλλουν στην ΛΑΕΔ έντυπο αίτησης (όπως το συνημμένο
υπόδειγμα) επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά :

α. Φωτοαντίγραφο της Στρατιωτικής Ταυτότητας για τους Αξιωματικούς –
Ανθυπασπιστές εε η της Ταυτότητας της Ένωσης Αποστράτων για τους
Αξιωματικούς – Ανθυπασπιστές εα.
β. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας εκάστου μέλους της
οικογένειας του.
γ. Μια (1) έγχρωμη φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή εκάστου μέλους της
οικογένειας του.
δ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου.
ε. Υπεύθυνη Δήλωση περί επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
(GDPR)θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

