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ΣυνημμÝνα τα σχετικÜ

ΘΕΜΑ: ΔιÜφορα ΘÝματα (Παρο.rÞ Εκπτþσεων στο Προσωπικü του ΣΞ απü τΠν

Εταιρεßα ΤΡΑΙΝοΣΕ )

ΣΧΕΤ.: α. Αρ, Πρωτ.: 6327Ι17ΠΘΙ1 Δεκ 17 Ýγγραφο του ΤΡΑΙΝΟΣΕ
β φ.sοüπαιΖggηιιιΖ.ΖαηιιΖτ ιεκ ιjΙτεßτι2β'

1. Σαò αποστÝλλουμε συνημμÝνα τα σχετικÜ που αφοροýν στη ΧορÞγηση
Ýκπτωσηò σßιò τιμÝò των εισιτηρßων τηò ΤΡΑΙΝΟΣΕ για το ΣτρατΙωτΙκü καΙ ΠολιτΙκü

Προσωπικü του ΣΞ.

2, παρακαλοýμε για την ενημÝριýση του συνüλου του Πολιτικοý ΠροσωπΙκοý
των ΜονÜδων-Υπηρεσιþν σαò. ,_.,"

3. Χειρßστρια ΘÝματοò: ΜΥ Κgλλιüπη φερßδου ΠΕ/Α, (τηλ: 210 7762547).

ΑκριβÝò Αντßγραφο
ΑθηνÜ Μαυροýκα

Διευθýντρια

Καλλιüπη Φερßδου
ΜΥ ΠΕ/Α,



ΠΡοΣ:

Πßνακαò Αποδεκτþν

ΚοΙΝ. :

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Γº (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠοΣΤΗΡιΞΗΣ
ΔιοιΚΗΤΙ ΚΗΣ ΜΕΡΙ ΜΝΑΣγ2β1
ΤηλÝφ.3413
Φ.500/78/299413
Σ.2841
ΑθÞνα,27 Lεκ17
ΣυνημμÝνα: Πßνακαò Αποδεκτþν

ΘΕΜΑ:

ΣΧΕτ, : Αρ, Πρωτ, 6327117lΤθ/1 Δεκ,l7ΠΡΑΙΝοΣΕ (οΣο)

1. Σαò γνωρßζουμε üτι, στο πλαßσιο Τηò ανθρωποκεντρικÞò διοßκησηò και

του διαρκοοß Ýνοιαφερüντοò τηò ΣτρατιωτικÞò γπηρεσßαò, γ]α το ανθρþπινο
δυναμικb του ΣΞ και τιò οικογÝνειÝò του, το ΓΕΣ προÝβη στην εκδÞλωση ενεργειþν

προò την τΡΑιΝοΣΕ, για την επßτευξη Ýκπτωσηò επß των τιμþν των

οßΟηÞοΟρομικþν εισιτηρßων, για τιò υπηρεσιακÝò και τιò ιδιωτικÝò μετακινÞσειò
üλων των κατηγοριþν του προσωπικοý.

2. Το αποτÝλεσμα τηò ωò Üνω διεργασßαò, εßναι η Ýγκριση εκπτþσεων απü
την εταιρεßα τΡΑιΝοΣΕ επß των τιμþν]'ßων εισιτηρßων, που εκδßδονται για τη

μÝτακßγηση Του στρατιωτικοý και τqý πολιτικοý προσωπΙΚοý του ΣΞ, üπωò
παρακÜτω 

, ,'. 
a, 

'

α. Για το μüνιμο,Þβατιωτικü προσωπικü και τουò οπλßτεò που

μετακνοýνται με τη ΧρÞση ΚατÝστασηò ΕπιβιβÜσεωò (ΚΕ), χορηγεßται Ýκπτωση
)5ο/ο, οrηυ οrrüßα οÝý'σýνυπολογßζονταß Üλλεò εκπτþσειò (επανüδου, προαγορÜò
κ,Τπ.1. Επισημαßνεται üτι στιò περιπτþσειò μετακßνησηò με επιστροφÞ, απαιτεßται η

Ýκδοση 2ΚΕ, μßα για κÜθε διαδρομÞ.

β. Για το μüνιμο στρατιωτΙΚü προσωπικü, τουò οπλßτεò θητεßαò ΚαΙ Το

πολιτικü προσωπικü του ΣΞ, που μετακινεßται χωρßò ΚΕ, (για υπηρεσιακοýò Þ

ιδιωτικοýò λΟγουò;, χορηγεßται ευαßα Ýκπτωση 25%. Στην Ýκπτωση αυτÞ, η οποßα

χορηγεßταß με την 
'Ýπßδειξη 

τηò στρατιωτικÞò Þ τηò αιττßστοιχηò υπηρεσιακÞò
ßλßrüτη.αò 

'για 
το πολιτικδ προσωπικü στα σημεßα πþλησηò τηò εταιρεßαò,

συνυπολογßζÝται μüνο η χορηγοýμενη για ταξßδια μετ' επιστροφÞò Ýκπτωση, η

οποßα λαμβÜνεται μüνü 
-εφüüον 

Ýχει οριστεß και η ημερομηνßα επιστροφÞò
(κλειστÝò ημερομηνßεò ταξιδßου),

3. Επισημαßνεται, üτι η επιτευχθεßσα Ýκπτωση (25γο) στιò τιμÝò,.των

εισιτηρßων, εßναß σημαιττικÜ μεγαλýτερη απü την μÝχρι τþρα ισχýουσα (15%).

Επιπρüσθετα Ýχει συμπεριληφθεß για πρþτη φορÜ στουò δικαιοýμενουò τηò εν

λüγω εκπτþσεωò και το πολιτικü προσωπικü.

4. Παρακαλοýμε για την Ýκδοση ανÜλογηò Δγηò, για την ενημÝρωση του

συνüλου του στρατιωτικοý καιτου πολιτικοý προσωπικοý, αρμοδιüτηταò σαò,

απü την Εταιρεßα ΤΡΑΙΝοΣΕ)
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5. Με μÝριμνα του ΓΕΣ/Δ3, να αναρτηθεß σχετικÞ ανακοßνωση στην

ιστοσελßδα του ΓΕΣ (vvvrιv.armv.qr), για την ενημÝρωση του προσωπικοý του ΣΞ.

6. ΣυνημμÝνα σαò διαβιβÜζουμε το σχετικü, για την ενημÝρωσÞ σαò επß
των διαλαμβανομÝνων σ' αυτü.

7. Το ΥΠΕΘΑ/ΓΔοΣΥ/ΔΑΔΠ και το ΓΕΕΘΑ/Βl-Γº, προò τουò οποßουò
κοινοποιεßται το παρüν (υ.τ.α.), καθþò και τα ΓΕΝ-ΓΕΑ παρακαλοýwαι για την

ενημÝρωσÞ τουò και την ενημÝρωση του προσωπικοý του ΣΞ που υπηρετεß σε
Φορεßò-Υπηρεσßεò αρμοδιüτηταò τουò.

8. ΧειριστÞò θÝματοò: Ανχηò (ΜΧ) Βασßλειοò ΓιαχοντÜò, ΕπιτελÞò
ΓΕΣ/Γ1 /2β1, τηλÝφωνο επικοινωνßαò: ΕΨΑΔ 800-34º 3, οΤΕ 2,Ι 0-655341 3.

Αντγοò Νικüλαοò Μανοýρηò
ΑκριβÝò Αντßγραφο ΓΕΠΣ-Υπαρχηγüò/ΓΕΣ

Τχηò (ΕΜ) ΔημÞτριοò ΒÜσιλαò
ΕπιτελÞò ΓlΙ2ρ'

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑποδÝκτεò να ΕνÝογεια
º η ΣΤΡΑτιΑ/Ευ-οΗQ/ΔΥΔΜ
ΑΣΔΕΝßΔΥΔΜ
ΑΣΔΥΣ/ΔΙΣΧΕΥΔΜ
Ι ΜΠ/4ο ΕΓ
ΑποδÝκτεò υα Πληροφορßα
ΥΠΕΘΑ/ΓΔοΣΥ/ΔΑΔΠ
ΓΕΕΘΑ/Βº - Γº
ΓΕΑ/Δ7
ΓΕΝ/Β ΚλÜδοò
ΑποδÝκτεò Πßνακα «Α3»
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