
 5ο ΕΝΘΜΕΡΩΣΙΚΟ 

ΔΕΛΣΙΟ ΚΑΑΤ/ΕΑΑ 2022 

 

ΚΑΑΤ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ 

 

 Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, αγαπθτά 

Μζλθ τθσ Ενϊςεϊσ μασ, 

 

1. Φτάςαμε ςτθν τελευταία 

Παρακεριςτικι ειρά και τθσ φετινισ 

Θερινισ Περιόδου 2022 για το ΚΑΑΤ Αγ. 

Ανδρζα. ασ ευχαριςτοφμε κερμά για τθ 

ςυνεργαςία μασ. Η ολοκλιρωςθ τθσ 

διαδικαςίασ προετοιμαςίασ ειςόδου τθσ 

11θσ Παρακεριςτικισ ειράσ, κακϊσ και 

θ ολοκλιρωςθ όλων των προθγοφμενων 

ειρϊν επιτεφχκθκαν χωρίσ ιδιαίτερα 

προβλιματα. ε αυτό ςυνζβαλαν όλα τα 

Μζλθ μασ με τθν καλοπροαίρετθ 

επικοινωνία μασ. 

2. Κατά τθν 11θ Παρακεριςτικι ειρά 2022 

επιλζγθκαν αρχικά να παρακερίςουν 

εκατόν είκοςι τρία (123) Μζλθ μασ. Από 

αυτοφσ ακφρωςαν οι ςαράντα (40). 

3. Σο Σμιμα μασ, προβλζποντασ τισ 

επικυμίεσ των Μελϊν μασ, αιτικθκε 

ζγκαιρα από τθν ΑΔΤ/ΔΙΔΕ και 

εξαςφάλιςε τριάντα (30) επιπλζον 

κζςεισ. Ζτςι οι διακζςιμεσ για τθν ΕΑΑ 

κζςεισ ανιλκαν ςε εκατόν πενιντα τρεισ 

(153). 

4. Λόγω των κενϊν κζςεων, οι οποίεσ 

προζκυψαν από τισ 40 ακυρϊςεισ, 

κακϊσ και τθν πρόβλεψθ ενδιαφζροντοσ 

για επιπλζον αιτιματα, το Σμιμα μασ 

εξζδωςε ζκτακτθ ανακοίνωςθ ςτισ 

08/09/2022 

https://www.eaas.gr/anakoinoseis-

kaay/anakoinosi-gia-kaay-agandrea για 

διλωςθ επικυμίασ παρακεριςμοφ των 

Μελϊν μασ. Διλωςαν τθν επικυμία τουσ 

πενιντα επτά (57) Μζλθ μασ. 

5. Ζτςι, από τισ εκατόν πενιντα τρεισ (153) 

ςυνολικζσ κζςεισ μασ (123 αρχικζσ + 30 

επιπλζον), καλφφκθκαν οι εκατόν 

ςαράντα εννζα (149) *83 αρχικά 

επιλεγζντεσ (αφοφ αφαιρζκθκαν οι 40 

ακυρϊςεισ) + 66 επιπλζον αιτοφντεσ+. 

Απζμειναν ζξι (6) κζςεισ προσ διάκεςθ 

των Μελϊν μασ μζχρι και τθν 2θ θμζρα 

ζναρξθσ τθσ εν λόγω 11θσ 

παρακεριςτικισ ειράσ (23/09/2022). 

6. Όλα τα αιτιματα για παραμονι, από τθν 

προθγοφμενθ 10θ Παρακεριςτικι ειρά, 

εγκρίκθκαν. 

7. Επιτρζψτε μασ να τονίςουμε τα 

παρακάτω: 

α. Παραλαβι κλειδιϊν. 

Η παραλαβι των κλειδιϊν του 

οικιματοσ πραγματοποιείται τθν πρϊτθ 

θμζρα ζναρξθσ κάκε Παρακεριςτικισ 

ειράσ από τισ 08:00-14:30 και 17:30-

20:00 από τουσ ιδίουσ τουσ δικαιοφχουσ. 

ε περίπτωςθ αδυναμίασ παραλαβισ 

του οικιματοσ από τον ίδιο το δικαιοφχο 

και για τθν αποφυγι παρεξθγιςεων και 

αδικαιολόγθτων εντάςεων ςτο χϊρο τθσ 

υποδοχισ, θ παραλαβι μπορεί να 

πραγματοποιθκεί μόνον από 

εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο Αϋ βακμοφ 

ςυγγενείασ, το οποίο κα πρζπει 



ςυγχρόνωσ και να δικαιοφται να 

παρακερίςει (παράγραφοσ 15. του 

Παρατιματοσ «Δ» τθσ ΒαΔ 4-

19/2020/ΑΔΤ/ΔΙΔΕ/1ο). 

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 12 τθσ από 13/5/2022 

ανακοίνωςθσ υλοποίθςθσ 

https://www.eaas.gr/anakoinoseis-

kaay/anakoinosi-ylopoiisis-

paratherismoy-yp-arithm-dyo-2-gia-

kaay-ag-andrea-therinis ωσ 

δικαιοφμενοι παρακεριςμοφ μαηί με 

τουσ δικαιοφχουσ είναι: α. Η (Ο) 

ςφηυγοσ, τα τζκνα και τα εγγόνια, β. Οι 

γονείσ των δφο ςυηφγων, γ. Άγαμα 

αδζλφια (ανεξαρτιτου φφλου) του 

δικαιοφχου, που διαμζνουν ΜΟΝΙΜΑ 

με τθν οικογζνεια του δικαιοφχου και 

ςυντθροφνται από αυτόν (ΜΘ 

ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΑ) και δ. Η οικιακι βοθκόσ, 

μόνο ςε περίπτωςθ οικογζνειασ με 

μζλοσ ΑμεΑ. 

Όςοι δεν δφνανται να παραλάβουν τα 

κλειδιά του οικιματόσ τουσ τθν πρϊτθ 

θμζρα ζναρξθσ, κα πρζπει να το 

δθλϊςουν ςτο Σμιμα μασ τθλεφωνικά ι 

με Email (2103621201, 6936544002, 

kaayeaas@gmail.com), διαφορετικά 

χάνουν τθ κζςθ τουσ, θ οποία 

αποδίδεται ςτον επόμενο κατά ςειρά 

δικαιοφχο. 

β. Ζκδοςθ Δελτίου Παρακεριςτι. 

Σόςο οι ίδιοι οι δικαιοφχοι, όςο και 

όλα τα δικαιοφμενα παρακεριςμοφ 

μζλθ οικογενείασ των, κα πρζπει να 

διακζτουν από μία (1) φωτογραφία 3Χ3, 

για τθν ζκδοςθ Δελτίου Κυκλοφορίασ 

Παρακεριςτι. 

γ. Παρεχόμενεσ διευκολφνςεισ. 

Πλθροφορίεσ για τισ παρεχόμενεσ 

διευκολφνςεισ του ΚΑΑΤ Αγ. Ανδρζα 

διατίκενται ςτο 

https://asdys.army.gr/kaaf-agiou-

andrea/ 

δ. Ωράριο λειτουργίασ τθσ Λζςχθσ για 

φαγθτό. 

τθ Λζςχθ διατίκενται κακθμερινά 

6-7 φαγθτά με αυτοεξυπθρζτθςθ 

(self-service), αντί αντιτίμου. 

Λειτουργεί από τισ 13:00 ζωσ 22:00 

(ςυνεχόμενο ωράριο). 

ε. Ιατροφαρμακευτικι Κάλυψθ. 

Σο ιατρείο είναι μόνο για ζκτακτεσ 

περιπτϊςεισ και όχι για τθν επίλυςθ 

χρόνιων προβλθμάτων υγείασ. Σο δε 

φαρμακείο διακζτει μόνο τα τελείωσ 

απαραίτθτα για ζκτακτεσ περιπτϊςεισ 

φάρμακα. 

ςτ. Επιπλζον αιτιματα: ζωσ 10 θμζρεσ 

πριν τθν ζναρξθ τθσ Παρακεριςτικισ 

ειράσ επικυμίασ. 

Τπενκυμίηεται ότι, όπωσ ίςχυε όλα 

τα προθγοφμενα ζτθ το ίδιο κα ιςχφει 

και για τα επόμενα, ςε ότι αφορά ςτα 

όποια αιτιματα τα οποία κα πρζπει 

να υποβάλλονται ςφμφωνα με τισ 

ανακοινϊςεισ μασ, δζκα (10) θμζρεσ 

πριν τθν ζναρξθ τθσ Παρακεριςτικισ 

ειράσ επικυμίασ. Αυτό διότι, θ 

κατάςταςθ των οριςτικά επιλεγζντων, 

κα πρζπει να επεξεργαςτεί 

(καταγραφι αλλαγϊν, επικυμιϊν 

κλπ), να ελεγχκεί, να οριςτικοποιθκεί, 



να υπογραφεί από τθν αρμόδια 

επιτροπι, να κλειςτεί και να 

αποςταλεί ςτθν ΑΔΤ/ΔΙΔΕ ζξι (6) 

θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ τθσ κάκε 

Παρακεριςτικισ ειράσ. Δυςτυχϊσ 

οριςμζνα Μζλθ μασ δεν ακολουκοφν 

τισ ανακοινϊςεισ μασ και υποβάλλουν 

αιτιματα (ακυρϊςεισ, επιπλζον, κλπ 

ακόμα και τθν ίδια θμζρα ζναρξθσ τθσ 

ενδιαφερόμενθσ Παρακεριςτικισ 

ειράσ. Αυτό, εκτόσ του ότι 

δυςκολεφει το ζργο του Σμιματόσ 

μασ και τθσ αρμόδιασ επιτροπισ, είναι 

εισ βάροσ των ίδιων των αιτοφντων, 

κακϊσ θ κατανομι των οικθμάτων 

ιδθ πραγματοποιείται τζςςερισ (4) 

θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ  κάκε 

Παρακεριςςτικισ ειράσ, αλλά και εισ 

βάροσ όλων των υπολοίπων Μελϊν 

μασ, ιδιαίτερα ςε περιπτϊςεισ 

ακυρϊςεων, αφοφ πολλζσ φορζσ 

καλοφνται οι αναπλθρωματικοί μασ 

μετά από ακυρϊςεισ και ακοφμε το: 

«καλά, δεν μποροφςατε να μασ 

πάρετε πιο ζγκαιρα για να 

προετοιμαςτοφμε;». Η απάντθςθ 

είναι δυςτυχϊσ τϊρα προζκυψε θ 

ακφρωςθ. 

η. Ιςτοςελίδα ΕΑΑ. 

Τπενκυμίηεται ότι οι όποιεσ 

ανακοινϊςεισ του Σμιματόσ μασ, 

αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

Ενϊςεϊσ μασ www.eaas.gr => 

Παρακεριςμόσ => Ανακοινϊςεισ. 

θ. Ενθμερωτικά τοιχεία των ΚΑΑΤ τθσ 

επικράτειασ. 

Πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτα ΚΑΑΤ 

τθσ επικράτειασ διατίκενται ςτο 

https://www.eaas.gr/paratherismos/eni

merotika-stoiheia-ton-kaay (μόνο για 

Μζλθ που ζχουν αποκτιςει θλεκτρονικοφσ 

κωδικοφσ για πρόςβαςθ ςτθν ιςτοςελίδα 

τθσ Ενϊςεϊσ μασ, www.eaas.gr => 

ΠΑΡΑΘΕΡΙΜΟ => Ενθμερωτικά τοιχεία 

των ΚΑΑΤ). 

 

ΚΑΛΗ ΤΝΕΧΕΙΑ Ε ΟΛΟΤ ΜΑ !!! 

Με Τγεία, Ευεξία και Κοινωνικι 

Φροντίδα. 

 

Ευχαριςτοφμε για τθν εμπιςτοςφνθ ςασ 

τθ διάκεςθ όλων των Μελϊν μασ ςε ότι 

αφορά τα ΚΑΑΤ 

 

Αντιςυνταγματάρχθσ (ΣΧ) ε.α.  

Αντϊνθσ Γκουτςίδθσ 

Αρχιλοχίασ (ΠΒ) Κωνςταντίνοσ Μπαρζκασ 

 

Email: kaayeaas@gmail.com. 

Σθλζφωνο Γραφείου: 210-3633797 (εςωτ.: 

7), 2103621201 (καθημερινά πλην 

Σαββάτου, Κυριακήσ και Επιςήμων Αργιών. 

Ωράριο: 09:00 έωσ 13:30). 

Διεφκυνςθ Γραφείου: Χαρ. Τρικοφπη 18Α, 

Αθήνα 106 79, ημιώροφοσ, (καθημερινά 

πλην Σαββάτου, Κυριακήσ και Επιςήμων 

Αργιών. Ωράριο: 09:00 έωσ 13:30). 

Κινθτό τθλζφωνο, WhatsApp και Viber: 

6936544002 (καθημερινά πλην Σαββάτου, 

Κυριακήσ και Επιςήμων Αργιών. Ωράριο: 

09:00 έωσ 13:30). 

Μθνφματα με sms, WhatsApp και Viber: 

6936544002. 

http://www.eaas.gr/
mailto:kaayeaas@gmail.com

