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 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

ΔΕΛΤΙΟ 

ΚΑΑΥ/ΕΑΑΣ 2022 

 

ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ 

 

1. Καηά ηε θεηηλή ρξνληά 2022 εθαξκόζηεθε γηα 

πξώηε θνξά ε δηαδηθηπαθή ππνβνιή αηηήζεσλ 

κε κεγάιε επηηπρία. Τν έξγν απηό ήηαλ 

απνηέιεζκα ζπλνιηθήο ζθιεξήο δνπιεηάο ηόζν 

από ην Τκήκα ΚΑΑΥ/ΔΑΑΣ όζν θαη από ηηο 

επηηξνπέο νη νπνίεο ζπζηήζεθαλ γηα ην ζθνπό 

απηό. 

2. Να ζεκεησζεί όηη νη ελ ελεξγεία ζπλάδειθνί καο 

ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο δηαδηθηπαθά, από 

έλαλ Κεληξηθό Ζ/Υ πνπ ππνδεηθλύεηαη από ηνλ 

Σρεκαηηζκό θαη θαηόπηλ ξαληεβνύ, κε ηε ζεηξά 

θιπ., ζε αληίζεζε κε ηελ  ΔΑΑΣ ε νπνία 

εμαζθάιηζε ηελ ηδησηηθόηεηα ηεο ππνβνιήο ηεο 

δηαδηθηπαθήο αίηεζεο. Τν θάζε κέινο καο 

κπνξεί, από θέηνο, λα ππνβάιιεη ηε δηαδηθηπαθή 

ηνπ αίηεζε κε πξνζνρή, από ην ζπίηη ηνπ, από 

ηνλ πξνζσπηθό ηνπ Ζ/Υ, όπνηε απηόο ην 

ζειήζεη, εληόο ησλ εκεξνκεληώλ ηεο 

πξνζεζκίαο. Τα Μέιε καο πνπ ππέβαιαλ 

δηαδηθηπαθά ηελ αίηεζή ηνπο θαη καο 

επηζήκαλαλ κηθξέο αζηνρίεο θαη δπζιεηηνπξγίεο 

ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ππνβνιήο 

δηαδηθηπαθώλ αηηήζεσλ, ιήθζεθαλ ππόςε θαη 

ζα δηνξζσζνύλ. 

3. Υπνβιήζεθαλ σσνολικά 1.070 αιτήσεις. 

4. Από απηέο νη 657 ήηαλ δηαδηθηπαθέο, από ηηο 

νπνίεο εγθξίζεθαλ νη 457, ελώ νη 148 

αθπξώζεθαλ ή απνξξίθζεθαλ ιόγσ εζθαικέλεο 

ππνβνιήο ή ειιηπώλ δηθαηνινγεηηθώλ. Οη 465 

ήηαλ ρεηξόγξαθεο, από ηηο νπνίεο νη 390 

θαηαηέζεθαλ ζην γξαθείν καο θαη νη 75 

ηαρπδξνκηθά (όιεο εγθξίζεθαλ). 

5. Ζ πιεηνλόηεηα ησλ Μειώλ καο επέδεημε 

θαηαλόεζε ζην κεγάιν θόξην ηνπ ηκήκαηόο καο, 

ελ κέζσ παλδεκίαο (COVID-19) θαη 

επραξηζηνύκε ζεξκά γηα απηό. 

6. Ο όγθνο ησλ αηηήζεσλ ήηαλ αλεπαλάιεπηα 

κεγαιύηεξνο όισλ ησλ πξνεγνύκελσλ ρξόλσλ. 

Τελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέρσσι είταν κατατεθεί 

793 αιτήσεις. 

7. Σηα αγαπεηά καο Μέιε κε πηζηνπνηεκέλεο 

αλαπεξίεο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη νη 

αληηθεηκεληθέο ηνπο δπζθνιίεο. Τα πξνβιήκαηα 

ηεο πγείαο ηνπο είλαη θαηαλνεηά θαη ζεβαζηά. 

Όκσο ζπκβαίλεη ην εμήο: 

α. Τν 90% από ηνπο Δηδηθήο Καηεγνξίαο 

(ΑΜΔΑ, Πνιύηεθλεο Οηθνγέλεηεο, 

Μνλνγνλετθέο Οηθνγέλεηεο) είλαη ΑΜΔΑ. 

β. Από ηνπο ΑΜΔΑ όινη επηζπκνύλ λα 

παξαζεξίζνπλ ζε πεξηόδνπο Υςειήο 

Εήηεζεο (4
ε
, 5

ε
, 6

ε
, 7

ε
, 8

ε
 θαη 9

ε
 Σεηξέο) θαη 

είλαη θαηαλνεηό. 

γ. Οη ζέζεηο ηεο ΔΑΑΣ όκσο, γηα ηνπο Δηδηθήο 

Καηεγνξίαο καο θαη γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηόδνπο Υςειήο Εήηεζεο είλαη κόλνλ 35 

θαη νη θεηηλνί αηηνύληεο Δηδηθήο Καηεγνξίαο 

καο είλαη 94. Απηό ζεκαίλεη όηη ην 63% από 

ηνπο Δηδηθήο Καηεγνξίαο καο, δπζηπρώο δελ 

ζα ηθαλνπνηεζνύλ, δηόηη πνιύ απιά νη ζέζεηο 

ηεο ΔΑΑΣ γηα απηνύο δελ επαξθνύλ. 

δ. Αληί απηνύ, πξνηείλεηαη από ην Τκήκα καο, 

όζνη από ηνπο Δηδηθήο Καηεγνξίαο καο 

κπνξνύλ θαη ζέινπλ λα παξαζεξίζνπλ 

ελαιιαθηηθά ζηηο 1
ε
, 2

ε
, 3

ε
, 10

ε
 θαη 11

ε
 

ζεηξέο, λα ηηο πξνηηκήζνπλ, θαζώο ζε απηέο 

ηηο ζεηξέο νη Δηδηθήο Καηεγνξίαο 

επηιέγνληαη θαη΄ εμαίξεζε ρσξίο πεξηνξηζκό 

ζέζεσλ.  

8. Μέρξη 03 Ματ 2022 ππνβιήζεθαλ ηξεηο (3) 

ελζηάζεηο θαη δύν (2) δηακαξηπξίεο. Από απηέο 

νη ηέζζεξηο (4) θξίζεθαλ αβάζηκεο θαη ε κία (1) 

έγηλε απνδεθηή. Δπίζεο ππνβιήζεθαλ θαη δύν 

(2) ελζηάζεηο από Μέιε ησλ Παξαξηεκάησλ 

καο. Ζ κία (1) από απηέο έγηλε απνδεθηή ελώ ε 

δεύηεξε δηεξεπλάηαη. 

9. Δδώ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί όηη: 

α. Ζ θεηηλή καο αλαθνίλσζε ειέγρζεθε 

δηεμνδηθά από ηε ζπγθξνηεζείζα Δπηηξνπή 

Παξαθνινύζεζεο ΚΑΑΥ/ΔΑΑΣ ε νπνία 

απνηειείηαη από: 

i. Υπηγνο ε.α. Ησάλλεο Γεβνύξνο 

(Πξόεδξνο) 

ii. Υπηγνο ε.α. Γεώξγηνο Σετξιήο (Μέινο) 

iii. Σρεο (Ο) Γεώξγηνο Μαθξήο (Μέινο). 

iv. Αλρεο (ΑΣ) ε.α. Φξήζηνο Φξεζηίδεο 

(Μέινο). 

v. Αλρεο (ΤΦ) ε.α. Αληώλεο Γθνπηζίδεο 

(Μέινο). 

vi. Αιρίαο (ΠΒ) Κσλζηαληίλνο Μπαξέθαο 

(Μέινο). 



β.  Δπηπιένλ, ηέζεθε ζε δηαβνύιεπζε ζην 

ΓΣ/ΔΑΑΣ θαη εγθξίζεθε από απηό. 

γ. Όια ηα Μέιε ηεο ΔΑΑΣ είκαζηε 

δεζκεπκέλνη ζηελ ηήξεζε ησλ απνθάζεσλ 

ηνπ ΓΣ/ΔΑΑΣ. Φπζηθά, όζνη ληώζνπλ όηη 

αδηθνύληαη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ ηηο 

δηακαξηπξίεο θαη ηηο ελζηάζεηο ηνπο, ινγηθά 

θαη ηεθκεξησκέλα, ζηε γξακκαηεία ηεο 

ΔΑΑΣ. Πξηλ γίλεη όκσο απηό θαη ζε όηη 

αθνξά ζε ζέκαηα ησλ ΚΑΑΥ, ην Τκήκα καο 

δέρεηαη, αθόκα θαη ηειεθσληθά ή δηα δώζεο, 

ηηο όπνηεο δηακαξηπξίεο θαη είλαη ζηε 

δηάζεζε όισλ ησλ Μειώλ καο λα 

απνθαηαζηήζνπκε ηπρόλ ιάζε θαη 

παξαιήςεηο κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν. Ζ 

Ηεξαξρία ηεο ΔΑΑΣ θαη ν Πξόεδξνο ηεο 

επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο ΚΑΑΥ/ΔΑΑΣ, 

είλαη πξόζπκνη λα αθνύζνπλ θαη λα 

επηιύζνπλ θαηά ην δπλαηόλ ηα πξνβιήκαηα 

όισλ καο. Απηό παξαηίζεηαη, από ην Τκήκα 

καο πξνο όια ηα Μέιε καο, κεηά ιόγνπ 

γλώζεσο. 

10. Τν Τκήκα καο, αξρήο γελλσκέλεο από θέηνο ζα 

εθδίδεη θαη ζα ζπλερίζεη λα εθδίδεη, αλά ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζε όιεο ηηο 

παξαζεξηζηηθέο ζεηξέο, ελεκεξσηηθά δειηία, 

γλσζηνπνηώληαο ζηα Μέιε καο γηα ηα 

ζεκαληηθά ζπκβάληα θαη γεγνλόηα ηνπ ΚΑΑΥ 

Αγ. Αλδξέα. 

 

Δπραξηζηνύκε γηα ηελ εκπηζηνζύλε ζαο 

Σηε δηάζεζε όισλ ησλ Μειώλ καο ζε όηη αθνξά ηα 

ΚΑΑΥ 

 

Αλρεο (ΤΦ) ε.α. Αληώλεο Γθνπηζίδεο 

Υπεύζπλνο ΚΑΑΥ/ΔΑΑΣ 

 

Αιρίαο (ΠΒ) Κσλζηαληίλνο Μπαξέθαο 

Β. Υπεπζύλνπ ΚΑΑΥ/ΔΑΑΣ 

 

Email.: kaayeaas@gmail.com. 

Τηλέυωνο Γραυείοσ: 210-3633797 (εσωτ.: 7) 

(καθημερινά πλην Σαββάτοσ, Κσριακής και Επισήμων 

Αργιών. Ωράριο: 09:00 έως 13:30). 

Διεύθσνση Γραυείοσ: Χαρ. Τρικούπη 18Α, Αθήνα 106 

79, ημιώρουος, (καθημερινά πλην Σαββάτοσ, Κσριακής 

και Επισήμων Αργιών. Ωράριο: 09:00 έως 13:30). 

Κινητό τηλέυωνο, WhatsApp και Viber: 6936544002 

(καθημερινά πλην Σαββάτοσ, Κσριακής και Επισήμων 

Αργιών. Ωράριο: 09:00 έως 13:30). 

Μσνήματα με sms, WhatsApp και Viber: 
6936544002. 
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