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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ΕΝΑ (1) 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ,  

ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΈΤΟΥΣ 2023 

 

ΣΧΕΤ. :  α. ΦΕΚ 181/ΤΒ’/31-3-1981 (Περί Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων Προσωπικού ΕΔ) 

 β. ΦΕΚ 1139/ΤΒ’/3-6-2011 (Περί Παραθερισμού σε Κέντρα ΕΔ) 

 γ. ΦΕΚ 1646/ΤΒ’/11-5-2012 (1η Τροποποίηση του ΦΕΚ 1139/ΤΒ’/3-6-2011) 

 δ. ΦΕΚ 1818/ΤΒ’/25-7-2013 (2η Τροποποίηση του ΦΕΚ 1139/ΤΒ’/3-6-2011) 

 ε. ΦΕΚ 167/Α’/23-7-2013 (Ν.4172 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ) 

 στ. ΦΕΚ 2158/ΤΒ’/30-8-2013 (3η Τροποποίηση του ΦΕΚ 1139/ΤΒ’/3-6-2011) 

 ζ. ΠαΔ 9-24/2018/ΓΕΣ/Δ3 (ΔΕΝΔΗΣ) (Περί λειτουργίας ΚΑΑΥ) 

 η. ΦΕΚ 2335/ΤΒ’/18-6-2019 (4η Τροποποίηση του ΦΕΚ 1139/ΤΒ’/3-6-2011) 

 θ. Φ.705/31/824992/Σ.550/28 Φεβ 2020/ΓΕΣ/Δ3(ΔΕΝΔΗΣ)/2β 

 ι. Βασική Δγή 4-9/28-12-2020/ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ/1 (Λειτουργία ΚΑΑΥ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ) 

 ια. Η υπ’ Αριθμόν 084/07/01-03-2023/04  Απόφαση του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. 

 

1. Ενημερώνονται τα  Μέλη της  Ε.Α.Α.Σ., ότι ο θερινός παραθερισμός έτους 2023, στο 
ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις ενδεικτικές  Παραθεριστικές Περιόδους 
που φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα. Οι ακριβείς ημερομηνίες των περιόδων θα 
γνωστοποιηθούν μόλις εκδοθεί η διαταγή του ΓΕΣ για το έτος 2023  τόσο μέσω της ιστοσελίδας 
της ΕΑΑΣ (www.eaas.gr)  όσο και μέσω της εφημερίδας μας  ‘’Εθνική Ηχώ’’. Συνεπώς η 
παρούσα υπέχει θέσεως προϊδεασμού των Μελών, μας ώστε να επιταχυνθεί η όλη διαδικασία 
και να δοθεί χρόνος στους δικαιούχους να προγραμματίσουν τη διαμονή τους κατάλληλα. 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΣΕΙΡΩΝ ΘΕΡΙΝΟΥ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ  Κ.Α.Α.Υ.  ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, ΕΤΟΥΣ  2023 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΕΙΡΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚ

ΕΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΙ 

ΑΠΟ  -  ΕΩΣ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΠΑΡΑ-
ΘΕΡΙ-
ΣΜΟΥ 

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΟΙΚΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΗ Ε.Α.Α.Σ. 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙ

ΑΣ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1η 11/5 έως 23/5 13 123 
Απεριόριστα εντός των 123 

θέσεων 
123 

2η 25/5 έως 06/6 13 123 
Απεριόριστα εντός των 123 

θέσεων 
123 

3η 08/6 έως 20/6 13 82 Απεριόριστα εντός των 82 θέσεων 82 

4η 22/6 έως 04/7 13 22 6 28 

5η 06/7 έως 18/7 13 15 5 20 

6η 20/7 έως 01/8 13 15 5 20 

7η 03/7 έως 16/8 14 15 5 20 

8η 17/8 έως 29/8 13 15 5 20 

9η 31/8 έως 12/9 13 28 9 37 

10η 14/9 έως 26/9 13 125 
Απεριόριστα εντός των 125 

θέσεων 
125 

11η 28/9 έως 10/10 13 125 
Απεριόριστα εντός των 125 

θέσεων 
125 

ΣΥΝΟΛΟ  144 688 35  (από 4η έως και 9η Σειρά) 723 

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 
 

 2. Δικαίωμα παραθερισμού στο ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ Αττικής, σύμφωνα  με τα (α), (β), (ζ), 

(θ) και (ι) σχετικά έχουν : 
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 α. Σε όλες τις Σειρές Παραθερισμού : 
 
 (1) Όλα τα Τακτικά Μέλη της Ε.Α.Α.Σ. (Αξκοί ε.α. και χήροι/ες αυτών), τα οποία 
διαμένουν μόνιμα σε ολόκληρο τo Nομό Αττικής και είναι εγγεγραμμένα στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, καθώς και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. 

 
 (2) Όλα τα Τακτικά Μέλη της Ε.Α.Α.Σ. (Αξκοί ε.α. ή χήροι/ες αυτών), τα οποία 

διαμένουν μόνιμα:  
 
  (α) Στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας εκτός αυτών που 
διαμένουν μόνιμα στις ευρύτερες περιοχές των πόλεων Αγ. Κωνσταντίνου, Αμφιλοχίας, 
Αντιρρίου, Βόνιτσας, Γαβαλούς, Ευπαλίου, Θέρμο, Καινούργιου, Ναυπάκτου, Μενίδι, και 
Νεοχωρίου.  
  (β) Στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας εκτός αυτών που διαμένουν μόνιμα 

στις ευρύτερες περιοχές των πόλεων Άστρους και Λεωνιδίου. 
 
  (γ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας εκτός αυτών που διαμένουν μόνιμα 
στις ευρύτερες περιοχές των πόλεων Αγ. Γεωργίου, Αρεόπολης, Γυθείου, Κροκεών, 
Μονεμβασίας, Νεάπολης, Πύργου Δυρού, Σκάλας. 
 
  (δ) Στις πόλεις Θήβας, Λιβαδειάς, Αράχωβας, Αλιάρτου, Ορχομενού, 
Ελαιώνας Θηβών, Κλειδί Βοιωτίας και Βαγιά της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. 
 
  (ε) Στις πόλεις Καλαβρύτα και Χαλανδρίτσα της Περιφερειακής Ενότητας 

Αχαΐας. 
  (στ) Στις πόλεις Καλλιθέας, Καρατούλας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. 
 
  (ζ) Στις ευρύτερες περιοχές των πόλεων Διαβολίστι Μεσσήνης της 

Περιφερειακής Ενότητας  Μεσσηνίας. 
 
 β. Μόνο στις Σειρές  1η, 2η, 3η, 10η  και 11η : 

 
 (1) Όλα τα υποχρεωτικώς εγγεγραμμένα Τακτικά Μέλη της Ε.Α.Α.Σ. (Αξκοί ε.α. ή 
χήρες-οι αυτών), τα οποία είναι εγγεγραμμένα στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ, 
ΛΗΜΝΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΡΟΔΟΥ και ΚΩ, καθώς επίσης και αυτών που 

διαμένουν μόνιμα στις ευρύτερες περιοχές των πόλεων: 
 
  (α) Αγ. Κωνσταντίνου, Αμφιλοχίας, Αντιρρίου, Βόνιτσας, Γαβαλούς, 
Ευπαλίου, Θερμό, Καινούργιου, Ναύπακτου, Μενιδίου και Νεοχωρίου της Περιφερειακής 

Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. 
 

  (β) Άστρους και Λεωνιδίου της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. 
 
  (γ) Αγ. Γεωργίου, Αρεόπολης, Γυθείου, Κροκεών, Μονεμβασίας, 
Νεάπολης, Πύργου Δυρού και Σκάλας της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. 
 
 (2) Όλα τα Προαιρετικώς εγγεγραμμένα Τακτικά Μέλη της Ε.Α.Α.Σ. που 
καταβάλουν συνδρομή και τα οποία διαθέτουν ταυτότητα Μέλους της  Ε.Α.Α.Σ., ως Αξκοί ε.α. ή 
ως Τέκνα Αποβιωσάντων Αξιωματικών ε.α. συμπληρώνοντας πάντα τις τυχόν υπάρχουσες 

διαθέσιμες θέσεις της Ε.Α.Α.Σ., μετά το τελευταίο Αναπληρωματικό υποχρεωτικώς 
εγγεγραμμένο Τακτικό Μέλος.  
 
 γ. Οι Επίτιμοι Α/ΓΕΕΘΑ (που προέρχονται από το ΣΞ), Α/ΓΕΣ και Επίτιμοι Αντγοι – 
Υπτγοι, που διετέλεσαν στον αντίστοιχο βαθμό και διατηρούν τον τίτλο του επιτίμου για θέση 
της Φρουράς Αττικής, καθώς και οι Επίτιμοι για θέση εκτός Φρουράς Αττικής, που 
διαμένουν εντός Αττικής και επιθυμούν να παραθερίσουν στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα, θα 
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ, αφού η Ε.Α.Α.Σ. δεν εμπλέκεται με την 
διεκπεραίωση των αιτήσεων τους. 
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 δ. Οι απορφανισμένες οικογένειες Αξκών που απεβίωσαν εν Υπηρεσία, 
υποβάλλουν τις Αιτήσεις τους απευθείας στην ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ. Πληροφοριακά, πλέον των 

λοιπών δικαιολογητικών, υποβάλλουν βεβαίωση της Υπηρεσίας, με την οποία αποδεικνύεται η 
υπαγωγή τους στην συγκεκριμένη κατηγορία, ανεξαρτήτως του χρόνου που έχει παρέλθει από 
την υπαγωγή τους σε αυτήν. 
 
 ε. Δεν έχουν δικαίωμα Παραθερισμού στο ΚΑΑΥ, τα Μέλη της Ε.Α.Α.Σ. που 

προέρχονται από τα Σώματα Ασφαλείας  (Χωροφυλακή και Αστυνομία) διότι οι Στρατιωτικές 
Εκμεταλλεύσεις  ανήκουν στο ΥΠΕΘΑ και διαχειρίζονται από τους αντίστοιχους Κλάδους των 
ΕΔ. 
 
ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 

 
 3. Κάθε δικαιούμενος παραθερισμού, επιτρέπεται να εξυπηρετηθεί μόνο σε ένα (1) ΚΑΑΥ 

και μόνο σε μία (1) Παραθεριστική Σειρά. Εφόσον προκύψει η δυνατότητα παραθερισμού και σε 
έτερες Παραθεριστικές Σειρές στο ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, θα δοθεί σχετική πληροφόρηση, με 
έκτακτη Ανακοίνωση από το τμήμα ΚΑΑΥ/Ε.Α.Α.Σ. 
 
 4. Ως μέλη οικογενειών των δικαιουμένων παραθερισμού, τα οποία δικαιούνται να 
παραθερίσουν μαζί με τον δικαιούχο, θεωρούνται : 

 
 α. Η (Ο) σύζυγος, τα τέκνα και τα εγγόνια αυτών. 
 
 β. Οι γονείς των δύο συζύγων. 

 
 γ. Άγαμα αδέλφια (ανεξαρτήτου φύλου) του δικαιούχου, που διαμένουν ΜΟΝΙΜΑ με την 

οικογένεια του δικαιούχου και συντηρούνται από αυτόν (ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ). 
 
 δ. Η οικιακή βοηθός της οικογένειας του δικαιούχου, μόνο σε περίπτωση οικογένειας με 
μέλος ΑμεΑ και κατόπιν σχετικής Αίτησης, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη 
Δήλωση του ίδιου και φωτοτυπία ταυτότητας της οικιακής βοηθού. 

 
 5. Ο αριθμός των μελών της οικογένειας που θα παραθερίσουν, δε πρέπει να υπερβαίνει 

τον αριθμό των έξι (6) ατόμων, πλην των πολυτέκνων οικογενειών με περισσότερα των 
τεσσάρων τέκνων. Υπόψιν ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των οικημάτων του κυρίως στρατοπέδου, 
είναι σχεδιασμένος να ικανοποιήσει χωρητικά, τέσσερεις (4) κλίνες, κατά βάση. Για τυχόν 
επιπλέον δύο (2) άτομα, υφίσταται δυνατότητα χρέωσης πτυσσόμενης κλίνης από το ΚΑΑΥ, για 
τοποθέτηση στους υφιστάμενους χώρους (εις βάρος βέβαια της άνεσης χωρητικότητας).     
 
 6. Απαγορεύεται ο παραθερισμός των ανήλικων τέκνων, χωρίς την παρουσία των 
γονέων ή των γονέων των δύο συζύγων, για λόγους ασφαλείας και ευταξίας. 

 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 

 
 7. Αίτηση Παραθερισμού Μέλους Ε.Α.Α.Σ. 
 
 α. Προβλέπονται δύο έντυπα Αίτησης Παραθερισμού :  

 
 (1) Για τους Αξκούς ε.α., το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΞΚΟ ε.α. – ΑΝΘΣΤΗ ε.α.».  
 
 (2) Για τις Ορφανικές Οικογένειες, δηλαδή για τους/τις Συζύγους και τα Τέκνα, του 
αποβιώσαντος Αξκού ε.α., το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΦΑΝΙΚΟ ΜΕΛΟΣ».  
  
 β. Υποδείγματα των Αιτήσεων αυτών, καθώς και οι οδηγίες συμπλήρωσής τους, 

επισυνάπτονται στο τέλος της παρούσης Ανακοίνωσης και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
Ε.Α.Α.Σ. Όσοι δεν χειρίζονται Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, μπορούν να παραλαμβάνουν Έντυπα 
Αιτήσεων Παραθερισμού από την Επιτροπή ΚΑΑΥ που θα παραλαμβάνει τις Αιτήσεις. 
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 γ. Σε  κάθε  Αίτηση Παραθερισμού, υπάρχει ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΜΙΑΣ (1) ΕΩΣ ΚΑΙ 
ΠΕΝΤΕ  (5)  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ  «Σειρών  Προτίμησης».  Σε περίπτωση που για προσωπικούς - 
οικογενειακούς λόγους, ο αιτών επιθυμεί να επιλέξει λιγότερες των πέντε  (5) τότε, με την υποβολή 
της αίτησης ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ και ΔΗΛΩΝΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ, ότι σε περίπτωση που ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 
ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ, ΤΟ ΕΤΟΣ 2023,  αυτό πιθανώς και να οφείλεται στο γεγονός της μη 

καταγραφής πέντε (5) «Σειρών Προτίμησης». 
 
 δ. Επιπροσθέτως, επί της Αίτησης Παραθερισμού, υφίσταται η ΔΥΝΑΤΟΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
«ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΕΙΡΑ». Εφόσον σημειωθεί η ένδειξη «ΝΑΙ», παρέχεται η δυνατότης ώστε, όταν τα 
εξαχθέντα Μόριά του δεν επιτρέπουν την επιλογή του σε μια από τις δηλωθείσες Παραθεριστικές 
Σειρές, να δύναται να παραθερίσει, έστω και σε κάποια άλλη Σειρά Παραθερισμού. 
 
 8. Υποβολή Αιτήσεων Παραθερισμού  
 
 α. Η υποβολή των Αιτήσεων Παραθερισμού στην Ε.Α.Α.Σ., καθορίζεται να γίνει μόνο 
μία (1) φορά και μόνο με έναν (1) τρόπο, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη διπλοεγγραφών. 
Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Επιτροπή Παραλαβής Αιτήσεων 
Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Σ. (τηλ. 2103621201 και Viber 6936544002).  

 
 β. Επισημαίνεται ότι τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, θα πρέπει να 

υποβάλλονται σε Πρωτότυπη μορφή ή σε φωτοαντίγραφα, τα οποία όμως θα έχουν την 
θεώρηση από Κ.Ε.Π. ή από Αστυνομικό Τμήμα.  

 
 γ. Στην περίπτωση που το Κ.Ε.Π. ή το Αστυνομικό Τμήμα, αρνηθεί να θεωρήσει 

κάποιο έγγραφο, λόγω συγκεκριμένων εντολών της Υπηρεσίας του, δύνανται να υποβάλλονται 
μη θεωρημένα φωτοαντίγραφα, αλλά ο δικαιούχος υποχρεούται να  επισυνάψει απλή 
Υπεύθυνη Δήλωση (gov.gr), στην οποία θα δηλώνει υπεύθυνα ότι, αφενός δεν του ενεκρίθη η 

παραπάνω θεώρηση και αφετέρου, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, είναι ακριβή 
φωτοαντίγραφα εκ του πρωτοτύπου, τα δε στοιχεία τους είναι απολύτως ακριβή. 
 
 δ. Η κατάθεση της Αίτησης Παραθερισμού, των Μελών της Ε.Α.Α.Σ. δύναται να 
πραγματοποιηθεί με έναν εκ των παρακάτω τρόπων: 

 
 (1) Αυτοπροσώπως, στο Γραφείο ΚΑΑΥ της Ε.Α.Α.Σ., Χαριλάου Τρικούπη 18, 
στον ημιώροφο (δίπλα στο κομμωτήριο), τηλέφωνο  2103621201 και Viber 6936544002, κατά 
τις εργάσιμες ημέρες, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από ώρες 09:30 έως 13:30. Στην 
περίπτωση αυτή, θα γίνεται επίδειξη της Ταυτότητας της Ε.Α.Α.Σ. (όχι φωτοαντίγραφο), στον 

εντεταλμένο αντιπρόσωπο της Επιτροπής Παραλαβής Αιτήσεων Παραθερισμού.  
 
 (2) Με αντιπρόσωπο, στο Γραφείο ΚΑΑΥ της Ε.Α.Α.Σ., Χαριλάου Τρικούπη 18, 
στον ημιώροφο (δίπλα στο κομμωτήριο), τηλέφωνο  2103621201 και Viber 6936544002, κατά 
τις εργάσιμες ημέρες, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από ώρες 09:30 έως 13:30.  Στην 
περίπτωση αυτή, θα πρέπει να έχει γίνει επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του 
αιτούντος, μόνο από Κ.Ε.Π. ή από Αστυνομικό Τμήμα, τόσο επί της Αιτήσεως όσο και επί 
της εξουσιοδότησης προς τον αντιπρόσωπο. Η εξουσιοδότηση προς τον αντιπρόσωπο, 
δύναται να είναι ηλεκτρονική, μέσω του gov.gr. Επιπροσθέτως, θα επισυνάπτεται ένα απλό 
φωτοαντίγραφο και των δύο (2) όψεων, της ταυτότητας της Ε.Α.Α.Σ. Για τα επισυναπτόμενα 
δικαιολογητικά της Αιτήσεως, ισχύουν τα περιγραφόμενα στις παραπάνω υποπαραγράφους 8β 
και 8γ. 

 
  Παρατήρηση: Τονίζεται ότι λόγω τήρησης των υγειονομικών 

πρωτοκόλλων ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η είσοδος και παραμονή εντός του Γραφείου των ΚΑΑΥ 
πέραν του ενός (1) ατόμου.  Σε περίπτωση δε δυστροπίας ως προς τη συμμόρφωση της 
παραπάνω οδηγίας ο εκάστοτε εντεταλμένος εκπρόσωπος της Επιτροπής Παραλαβής 
δύναται ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ την αίτηση αποπέμποντας τον δυστροπούντα και 
ενημερώνοντας παράλληλα την Ιεραρχία της Ενώσεως. 
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 (3) Ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση «Ε.Α.Α.Σ., οδός 
Χαριλάου Τρικούπη, αριθμός 18, Τ.Κ.10679, ΑΘΗΝΑ». Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει επί 
της Αιτήσεως, να έχει γίνει επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντος, μόνο 
από Κ.Ε.Π. ή από Αστυνομικό Τμήμα. Επιπροσθέτως, θα επισυνάπτεται ένα απλό 
φωτοαντίγραφο και των δύο (2) όψεων, της ταυτότητας της Ε.Α.Α.Σ. Για τα επισυναπτόμενα 
δικαιολογητικά της Αιτήσεως, ισχύουν τα περιγραφόμενα στις παραπάνω υποπαραγράφους 8α 
και 8β. Διευκρινίζεται ότι, για τις Αιτήσεις Παραθερισμού που θα σταλούν ταχυδρομικά, η ευθύνη 
της ορθής συντάξεως και της ύπαρξης των υποβαλλομένων δικαιολογητικών, ανήκει 

αποκλειστικά στον αιτούντα. 
 
 (4) Διαδικτυακά (ΜΟΝΟ για αυτούς που έχουν ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 
ΑΤΤΙΚΗΣ) μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Α.Σ., με επιλογή στο ΜΕΝΟΥ της, την ένδειξη 
«ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ» και στη συνέχεια την ένδειξη «Υποβολή Διαδικτυακής Αίτησης 
Παραθερισμού» απ’ όπου γίνεται με κατάλληλο χειρισμό του Κέρσορα (ποντίκι) η εισαγωγή στο 
περιβάλλον της Διαδικτυακής Υποβολής της Αίτησης. 
Για την Υποβολή Διαδικτυακής Αίτησης Παραθερισμού πρέπει ο ενδιαφερόμενος να δώσει 
ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω : 
 
 (α) Να συμβουλεύεται τις Οδηγίες που υπάρχουν ξεχωριστά σε κάθε 
ζητούμενο στοιχείο (Πεδίο). 
 
 (β) Με την υποβολή της Διαδικτυακής Αίτησης Παραθερισμού θα 

συνυποβάλλονται υποχρεωτικά και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναλυτικά 
περιγράφονται, κατά περίπτωση, στην παρούσα ανακοίνωση.  
Η διαδικασία αποστολής της εν λόγω Αίτησης, μετά των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών, 
παρέχεται κατά βήματα μέσα από τον υφιστάμενο Διαδικτυακό Μηχανισμό αποστολής.  
Για τον ευκολότερο χειρισμό της αποστολής των Εγγράφων και δικαιολογητικών, συνιστάται ο εκ 
των προτέρων εντοπισμός και η εξεύρεση των κατά περίπτωση απαιτουμένων εγγράφων, η 
μετατροπή αυτών σε μορφή pdf και η αποθήκευσή τους σε Φάκελο στον Ηλεκτρονικό 
Υπολογιστή, από τον οποίο θα εκτελεστεί η υποβολή της Αίτησης.  
Η προεργασία αυτή θα επιτρέψει την ευκολότερη και γρηγορότερη επισύναψη των 
απαιτουμένων εγγράφων, κατά την υποβολή της εν λόγω Διαδικτυακής Αίτησης  
Αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω αυτής της διαδικασίας και ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. 
  
 (γ) Διευκρινίζεται, σε εφαρμογή της παραγράφου 8α της παρούσας 
Ανακοίνωσης, ότι οι «Διαδικτυακές Αιτήσεις Παραθερισμού» θα ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ σε 

περίπτωση που θα διαπιστωθεί, η υποβολή και άλλης Αίτησης Παραθερισμού με έναν από τους 
διαφορετικούς τρόπους που περιγράφονται στις παραγράφους  8δ(1), 8δ(2), και 8δ(3) της 
παρούσας. Δηλαδή μεταξύ Χειρόγραφης Αίτησης και Διαδικτυακής υπερισχύει η Χειρόγραφη.  

 
 (δ) Διευκρινίζεται ότι για την εισαγωγή των Ορφανικών Μελών στο Σύστημα 
της Διαδικτυακής Αίτησης, προκειμένου να υποβάλουν Αίτηση Παραθερισμού στα ΚΑΑΥ, 
απαιτείται μεταξύ των άλλων και η καταγραφή του Α.Φ.Μ. ώστε να γίνεται η ταυτοποίηση. 
Επειδή η επιλογή του Α.Φ.Μ. είναι σχετικά νέο στοιχείο που έχει τεθεί από το ΜΤΣ ενδέχεται 
κάποιες Ηλεκτρονικές Καρτέλες να μη έχουν ενημερωθεί. Για τον λόγο αυτό όσα Ορφανικά Μέλη 
δεν μπορούν να εισέλθουν στην Διαδικτυακή Αίτηση Υποβολής Παραθερισμού στα ΚΑΑΥ να 
επικοινωνούν με την ΕΑΑΣ στο τηλέφωνο  2103621201 ή Viber 6936544002 και να δίδουν τον 
Α.Φ.Μ. προκειμένου να ενημερωθεί η Ηλεκτρονική Καρτέλα τους. 
 
 (5) Διευκρινίσεις για το Σύστημα Τηλεομοιοτυπίας (FAX) : Δεν υφίσταται πλέον 
διότι από 1ης Ιαν 2021 καταργήθηκε η τηλεομοιοτυπία (fax) ως διαδικασία διακινήσεως 
εγγράφων στις δημόσιες υπηρεσίες 
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 ε. Για τα Μέλη που είναι εγγεγραμμένα στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Ε.Α.Α.Σ. και 
εξυπηρετούνται από το ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ. 
 
 στ. Τα Μέλη που είναι εγγεγραμμένα ή υπάγονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, τα οποία 
αναφέρονται στην παραπάνω υποπαράγραφο 2α και 2β, (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΗΛΕΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΧΑΝΙΩΝ, ΛΗΜΝΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΡΟΔΟΥ και ΚΩ), 
θα υποβάλουν την Αίτηση Παραθερισμού τους στα Γραφεία των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ τους, 
με έναν από τους τρόπους της παραπάνω υποπαραγράφου 8δ και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 
που καθορίζονται με λεπτομέρεια σε κάθε μία περίπτωση. Διευκρινίζεται ότι, εάν οι σχετικές 
Αιτήσεις υποβληθούν στην Έδρα της Ε.Α.Α.Σ. και όχι στο οικείο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΔΕΝ ΘΑ 
ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ και θα ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ. 
 
 9. Χρονικά Όρια Παραλαβής Αιτήσεων  

 
 α. Για τα Μέλη που είναι εγγεγραμμένοι στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
 (1) Χρονικό διάστημα υποβολής Αιτήσεων, από Δευτέρα 06 Μαρτίου 2023 μέχρι 
το μεσημέρι της Παρασκευής 31 Μαρτίου 2023. 
   
 (2) Ημέρες και ώρες υποβολής των Αιτήσεων με αυτοπρόσωπη παρουσία ή δι’ 
αντιπροσώπου, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από ώρες 
09:30 έως 13:30.  
 
 (3) Οι Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Παραθερισμού που θα υποβάλλονται μέσω της 
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Α.Σ. θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 02 Απριλίου 2023 χωρίς να 
τίθεται θέμα ωραρίου.  Μετά την ημερομηνία αυτή, το Σύστημα δεν θα επιτρέπει την 
περαιτέρω Υποβολή Ηλεκτρονικών Αιτήσεων.  

 
 (4) Για τις αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδρομικά, η σφραγίδα αποστολής του 
ταχυδρομείου δεν θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της 31 Μαρτίου 2023. Σε αντίθετη 
περίπτωση η ΑΙΤΗΣΗ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

 
 β. Για τα Μέλη που είναι εγγεγραμμένα στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Ε.Α.Α.Σ. που 

εξυπηρετούνται από το ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ 
 
 (1) Τα Μέλη που είναι εγγεγραμμένα ή υπάγονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της 
παραπάνω παραγράφου 8ε, να υποβάλουν την Αίτηση Παραθερισμού τους εντός του χρονικού 

ορίου που θα καθορισθεί από τα αντίστοιχα Τοπικά Συμβούλια των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ τους.  
 
 (2) Στα παραπάνω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, η παραλαβή και ο έλεγχος των Αιτήσεων 

Παραθερισμού των Μελών τους, θα γίνει με ευθύνη και μέριμνα των Τ.Σ. αυτών. Οι 
συγκεντρωθείσες Αιτήσεις, αφού αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, θα πρέπει να θεωρηθούν ενυπόγραφα από τον Πρόεδρο αυτού.  
 
 (3) Τα υπόψη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, να ρυθμίσουν το πέρας  παραλαβής των 
Αιτήσεων Παραθερισμού κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αυτές να περιέλθουν στην Έδρα της 
Ε.Α.Α.Σ. το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, προκειμένου να ελεγχθούν και 

να αξιολογηθούν, από την Αρμόδια Κεντρική Επιτροπή της Ε.Α.Α.Σ. 
 
                   (4)    Σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν των τριών (3) ημερών από την παραπάνω 

τεθείσα προθεσμία η αίτηση θα επιστρέφεται στο Παράρτημα με την οδηγία να επιστραφεί στον 
αιτούντα αναλαμβάνοντας ανάλογα την ευθύνη της καθυστέρησης. 
 
 10. Παραλαβή και Έλεγχος Αιτήσεων  

 
 α. H Παραλαβή και ο Έλεγχος των Αιτήσεων Παραθερισμού θα πραγματοποιείται από 

την Επιτροπή, που ορίσθηκε με την (ια) σχετικό. 
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 β. Οι παραλαμβανόμενες Αιτήσεις Παραθερισμού (Χειρόγραφες - Διαδικτυακές), θα 

ελέγχονται για την ορθότητα των στοιχείων και την πληρότητα των δικαιολογητικών τους, θα 
αξιολογούνται και θα πρωτοκολλώνται. 
 
 γ. Τονίζεται ότι οι Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, ή θα είναι ελλιπείς, 
ή ανυπόγραφες, ή αθεώρητες, όπου και όταν προβλέπεται, δεν θα λαμβάνονται υπόψη 
και θα απορρίπτονται.  

 
 δ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η Δευτέρα 03 12:00 Απριλίου 2023, 
πέρας της οποίας δεν θα παραλαμβάνονται άλλες αιτήσεις.  
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 
 11. Κριτήρια Υπολογισμού Μοριοδότησης Παραθερισμού 

 
 Η συνολική μοριοδότηση (τελική βαθμολογία) εκάστου αιτουμένου παραθερισμού, 
εξάγεται διά της άθροισης των μορίων που δίδουν οι παρακάτω κατηγορίες κριτηρίων, βάσει των 
προσωπικών δεδομένων του :  
 
 α. Με βάση τον Κατεχόμενο Βαθμό Αποστρατείας   

 
 (1) Αντγος    :    130 
 (2) Υπτγος   :    120 
 (3) Ταξχος   :    110 
 (4) Σχης       :    103 
 (5) Ανχης     :      97 
 (6) Τχης       :      93 
 (7) Λγός       :      90 
 (8) Υπλγός   :      87 
 (9) Ανθλγός  :      84 
 (10) Ανθστής  :      81 

 
 β. Με βάση την Οικογενειακή Κατάσταση  
 
 Οι έγγαμοι λαμβάνουν επιπλέον 100 μόρια. Ως σύζυγοι νοούνται και τα μέρη 

συμφώνου συμβίωσης του ν. 4356/2015 (ΦΕΚ 181/τ.Α’/24-12-2015). 
 
 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
 
 (1) Ο Χήρος/α ή ο διαζευγμένος/η, δεν λαμβάνει τα 100 μόρια του εγγάμου, εκτός 

εάν έχει ανήλικα προστατευόμενα τέκνα, οπότε μεταπίπτει στην κατηγορία των Μονογονεϊκών 
Οικογενειών. 
 
 (2)  Οι άγαμοι δεν λαμβάνουν μόρια εγγάμου. 

 
 γ. Με βάση τον Αριθμό των Τέκνων  
 
 Για τα άγαμα ή μη εργαζόμενα τέκνα μέχρι 25 ετών, μόνο εφόσον αποτελούν 
προστατευόμενα μέλη του δικαιούχου, όπως αναλύεται στην παρακάτω παράγραφο 17, 

καθορίζονται : 
  
 (1) 30 μόρια για το πρώτο παιδί. 
 (2) 40 μόρια για το δεύτερο παιδί. 
 (3) 50 μόρια για το τρίτο παιδί. 
 (4) 60 μόρια για το τέταρτο και για κάθε επιπλέον παιδί. 
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 δ. Για Λουτροθεραπεία  

 
 Σύμφωνα με την παρ. 4.α.2)γ) του άρθρου 6 του (β) σχετικού, για λόγους υγείας των 

ιδίων των στελεχών (Αξκούς ε.α. και Ανθστές ε.α.) αποδίδονται 30 μόρια επιπλέον, κατόπιν 

γνωμάτευσης από Στρατιωτικό Νοσοκομείο θεωρημένης αποκλειστικά και μόνο από το 
Διευθυντή ή Υποδιευθυντή του Νοσοκομείου, στην οποία να αναγράφεται σαφώς ότι συνιστάται 
λουτροθεραπεία για τη βελτίωση της υγείας του και ημερομηνία θεώρησης του τρέχοντος έτους 
  
 ε. Μοριοδότηση 
 

 Η Ε.Α.Α.Σ. μελετά την ανακατανομή της μοριοδότησης την οποία και θα περιλάβει στον 
σχετικό κανονισμό ΚΑΑΥ που επεξεργάζεται. 
 
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :  

 
 (1) Δεν προβλέπεται στη συνολική μοριοδότηση, να προστίθενται τα προσωπικά 

μόρια ετέρου μέλους της οικογένειας, το οποίο δικαιούται να παραθερίσει σε ΚΑΑΥ. 
 (2) Δεν προβλέπεται άλλη κατηγορία μοριοδότησης, η οποία να δίδει μόρια στους 
αιτουμένους παραθερισμού. 
 
 12. Αφαίρεση Μορίων. 

 
 Για κάθε έτος παραθερισμού της τελευταίας 5ετίας, αφαιρούνται 10 Μόρια. 

 
 13. Θετικά Μόρια (Μόρια Αναμονής) λόγω μη Παραθερισμού κατά τα τελευταία πέντε 
(5) χρόνια. 

 
 Για κάθε προηγούμενο έτος σε βάθος 5ετίας (δηλαδή από το 2018 μέχρι το 2022), 
που το Μέλος υπέβαλε ανελλιπώς (συνεχώς) Αίτηση Παραθερισμού, αλλά αυτή δεν 
ικανοποιήθηκε, ή την ακύρωσε για δικούς του λόγους, λαμβάνει 20 μόρια για κάθε έτος. 

Δηλαδή, εάν κάποιο Μέλος της Ε.Α.Α.Σ. : 
 
 α. Έχει υποβάλει Αίτηση Παραθερισμού για όλα τα έτη της προηγούμενης 5ετίας και δεν 
έχει παραθερίσει, λαμβάνει : 5 (έτη) Χ 20 (μόρια) = 100 μόρια (αναμονής) επιπλέον. 

 
 β. Έχει παραθερίσει σε ένα ενδιάμεσο έτος εκ των τελευταίων 5 ετών, τότε όλα τα 

προηγούμενα έτη από αυτό που παραθέρισε, διαγράφονται από έτη αναμονής. Π.χ. εάν για τα 
πέντε έτη, από το 2018 έως το 2022, έχει παραθερίσει μόνο κατά το έτος 2020, ως έτη αναμονής 
λαμβάνονται υπόψη τα έτη 2021 και 2022. Έτσι θα λάβει : 2 (έτη) Χ 20 (μόρια) = 40 μόρια 
αναμονής επιπλέον. Τα μόρια των ετών 2018 και 2019, που δεν παραθέρισε, επειδή ελήφθησαν 
υπόψη για την επιλογή του παραθερισμού του έτους 2020, δεν υπολογίζονται ως έτη αναμονής, 
για το 2023. 
 
 γ. Δεν έχει υποβάλει στην Ε.Α.Α.Σ. Αίτηση Παραθερισμού, σε κάποιο ενδιάμεσο 
έτος εκ των τελευταίων 5 ετών, τότε η συνέχεια διακόπτεται στο έτος αυτό και τα προηγούμενα  
έτη από αυτό δεν λογίζονται ως έτος αναμονής. Π.χ. κατά το έτος 2018 υπέβαλε Αίτηση 
Παραθερισμού και δεν παραθέρισε. Το έτος 2019, δεν υπέβαλε Αίτηση. Κατά τα έτη  2020, 2021 
και 2022, υπέβαλε συνεχώς Αιτήσεις Παραθερισμού και δεν παραθέρισε. Στην περίπτωση αυτή, 

λαμβάνονται υπόψη ως έτη αναμονής, μόνο και τα τρία τελευταία έτη. Έτσι θα λάβει : 3 (έτη) Χ 
20 (μόρια) = 60 μόρια αναμονής επιπλέον (θεωρείται ότι κατά το έτος 2019, διεκόπη η συνέχεια 

στην υποβολή Αιτήσεων και γι’ αυτό δεν λαμβάνει τα μόρια αναμονής του έτους 2018). 
 
 14. Καθορισμός Σειράς Παραθερισμού βάσει μοριοδότησης  

 
 α. Η επιλογή της Παραθεριστικής Σειράς, στην οποία θα εξυπηρετηθεί κάποιο Μέλος 

μας στο ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, θα γίνεται αναλόγως των μορίων που συγκεντρώνει ο καθένας. 
 
 β. Για τον καθορισμό της Σειράς Παραθερισμού λαμβάνονται υπόψη :  
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 (1) Η σειρά προτεραιότητας για παραθερισμό, βάσει της μοριοδότησης των 
κριτηρίων της παραγράφου 11, αφαιρουμένων των τυχόν αρνητικών μορίων της παραγράφου 
12, σε απόλυτη φθίνουσα σειρά. 

 
 (2) Η προτεραιότητα της Σειράς προτίμησής τους. 
 
 γ. Σε περίπτωση ισοψηφίας μορίων του προσωπικού, προτεραιότητα θα έχει ο 

αρχαιότερος εξ αυτών, βάσει βαθμού και Αριθμού Μητρώου. 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

 
 15. Κατηγορίες Δικαιούχων Παραθερισμού κατ’ Απόλυτη Σειράς Προτεραιότητας και 
Ανεξαρτήτως Μοριοδότησης (Ειδικές Κατηγορίες) 
 
 α. Δικαίωμα παραθερισμού κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας και ανεξαρτήτως 

μοριοδότησης, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 6 του (β) σχετικού, όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του (η) όμοιου, έχουν οι παρακάτω κατηγορίες :  
 
 (1) Όταν οι ίδιοι ή η σύζυγοι ή τα τέκνα τους, έχουν χαρακτηρισθεί  ΑμεΑ. 
 
 (2) Όσοι είναι γονείς Μονογονεϊκών Οικογενειών. 

 
 (3) Όσοι είναι χαρακτηρισμένοι ως Πολύτεκνες Οικογένειες (αλλά από τέσσερα 
προστατευόμενα τέκνα και άνω), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.3454/2006 (ΦΕΚ 
75/Α’/07-04-2006). 
 
 β. Για την κάλυψη των αναγκών των παραπάνω κατηγοριών, με βάση το (ζ) σχετικό, 
διατίθενται κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας, έως το 25% των διατιθέμενων οικημάτων ανά 

κατηγορία, σε όλες τις Παραθεριστικές Σειρές, πλην των Σειρών 1η, 2η, 3η, 10η και 11η, όπου θα 
έχουν την απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Τα αριθμητικά στοιχεία ανά Παραθεριστική Σειρά, που 
αφορούν στις κατηγορίες αυτές, αναλύονται στον Πίνακα της παραγράφου 1, της παρούσης 

Ανακοίνωσης.   
 
 γ. Ειδικότερα, για την κατάρτιση της σειράς προτεραιότητας εντός των Ειδικών 

Κατηγοριών, όταν οι σχετικές Αιτήσεις είναι περισσότερες των διατιθεμένων θέσεων, για τις 
Παραθεριστικές Σειρές από 4η έως 9η, εφαρμόζεται αναγκαστικά η μοριοδότηση μεταξύ των 
Μελών αυτών. Για τον λόγο αυτόν, μέσα στο Λογισμικό Πρόγραμμα Επιλογής Παραθερισμού, 
δημιουργείται μία ιδιαίτερη Κατάσταση Ειδικών Κατηγοριών, όπου εντάσσονται τα άτομα των 
κατηγοριών αυτών. Σε αυτήν την Κατάσταση κατατάσσονται άπαντες με φθίνουσα ταξινόμηση 
μορίων, η δε τελική επιλογή τους, ακολουθεί τους κανόνες των παραπάνω υποπαραγράφων 14β 
και γ. Τα λοιπά Μέλη των Ειδικών Κατηγοριών που δεν θα επιλεγούν, εντάσσονται στον Πίνακα 

Αποτελεσμάτων των Μελών της Γενικής Κατηγορίας και επιλέγονται σύμφωνα με τον αριθμό 
μορίων και την επιθυμία τους.  
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

 
 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνυποβληθούν με την Αίτηση 
Παραθερισμού, προκειμένου να καταλογισθούν στους αιτούντες παραθερισμού, τα μόρια της 
παραπάνω παραγράφου 11, αναλόγως προσωπικών τους δεδομένων, είναι κατά περίπτωση 

τα παρακάτω :  
 
 16. Για τα Έγγαμα Μέλη της Ε.Α.Α.Σ. 
 
 Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Οικογενειακής Καταστάσεως, με βάση τους κανόνες 
των υποπαραγράφων 8β και γ, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 
2023.  
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Το δικαιολογητικό αυτό είναι βασικό και απαραίτητο, γι’ αυτό 

προβλέπεται και πρέπει να είναι πρόσφατο (τελευταίου διμήνου). Το Πιστοποιητικό αυτό εκτός 
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από τα Κ.Ε.Π. μπορεί να εκδοθεί και ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr χρησιμοποιώντας τους 
Κωδικούς του TAXISNET. 
 
 17. Για τα Προστατευόμενα Τέκνα των Μελών της Ε.Α.Α.Σ. 

 
 Προστατευόμενο τέκνο, νοείται το τέκνο μέχρι την ηλικία των 25 ετών, όπου οι γονείς 
ασκούν κατ’ αποκλειστικότητα την επιμέλεια αυτού, είτε εν τοις πράγμασι είτε κατόπιν δικαστικής 
απόφασης. Οι υποπεριπτώσεις προσδιορισμού των τέκνων ως προστατευομένων, φαίνονται 
αναλυτικά στο σχετικό συνημμένο της παρούσας Ανακοίνωσης, μετά το τέλος αυτής.  Τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, είναι τα παρακάτω : 
 
 α. Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Οικογενειακής Καταστάσεως, με βάση τους κανόνες 
των υποπαραγράφων 8β και γ, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 
2023 (υπόψιν η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ της παραγράφου 16).  
  
 β. Τελευταίο Εκκαθαριστικό της Εφορίας, με βάση τους κανόνες των 
υποπαραγράφων 8β και γ, στο οποίο να φαίνεται ότι είναι καταγεγραμμένα τα υπ’ όψιν τέκνα 

στον Κωδικό Αριθμό (Κ.Α.) 003, προκειμένου να διαπιστωθεί, συνδυαστικά με το Πιστοποιητικό 
Οικογενειακής Καταστάσεως, ότι τα υπ’ όψιν τέκνα, του καταλογίζονται ως προστατευόμενα. 
 
 γ. Εφόσον είναι Σπουδαστές [ενήλικα που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της 

ηλικίας τους, τα οποία σπουδάζουν σε πανεπιστημιακές σχολές (ΑΕΙ, ΤΕΙ), ή σε ιδιωτικά λύκεια ή 
ιδιωτικές σχολές αναγνωρισμένες από το κράτος, ή σχολές μαθητείας του OAEΔ ή ινστιτούτα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ή αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σχολές της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής], απαιτείται επιπλέον των δικαιολογητικών 17α και β και ένα εκ των 
παρακάτω : 
 
 (1) Εγκεκριμένη Βεβαίωση της Σχολής που σπουδάζουν, με βάση τους 
κανόνες των υποπαραγράφων 8β και γ, όπου να φαίνεται η Σχολή, η ημερομηνία έκδοσης, η 
ημερομηνία έναρξης σπουδών και τα προβλεπόμενα έτη σπουδών, ή εναλλακτικά, 
 
 (2) Ευκρινές φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων, της εν ισχύ Φοιτητικής 
Ταυτότητας, με βάση τους κανόνες των υποπαραγράφων 8β και γ. 
 
 δ. Εφόσον είναι Σπουδαστές Στρατιωτικών Σχολών ή υπηρετούν την θητεία τους 
(ενήλικα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους), απαιτείται επιπλέον 
των δικαιολογητικών 17α και β και ένα εκ των παρακάτω, αναλόγως της περίπτωσης :  
 
 (1) Βεβαίωση της Στρατιωτικής Σχολής που σπουδάζουν, σε πρωτότυπη 
μορφή ή ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτής, όπου να φαίνεται η Σχολή, η ημερομηνία έκδοσης, η 
ημερομηνία έναρξης σπουδών και τα προβλεπόμενα έτη σπουδών, με βάση τους κανόνες των 
υποπαραγράφων 8β και γ. 

 
 (2) Βεβαίωση της Στρατιωτικής Μονάδας που υπηρετούν, σε πρωτότυπη 

μορφή ή ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτής, όπου να φαίνεται η Μονάδα, η ημερομηνία έκδοσης, η 
ημερομηνία παρουσίασης στην Μονάδα και ο προβλεπόμενος χρόνος απόλυσής του, με βάση 
τους κανόνες των υποπαραγράφων 8β και γ. 

 
 ε. Εφόσον αυτά είναι άνεργα (ενήλικα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος 
της ηλικίας τους), απαιτείται επιπλέον των δικαιολογητικών 17α και β και ένα εκ των παρακάτω :  
 
 (1) Εγκεκριμένο Δελτίο Ανεργίας και των δύο όψεων, του Οργανισμού 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), στα μητρώα ανέργων του οποίου (οφείλουν να) 
είναι εγγεγραμμένα, με βάση τους κανόνες των υποπαραγράφων 8β και γ, ή εναλλακτικά, 

   
 (2) Πρόσφατο Τριμηνιαίο Αποδεικτικό Ανανέωσης από τον ΟΑΕΔ (σ.σ. εκδίδεται 
ηλεκτρονικά), στην περίπτωση που το Δελτίο Ανεργίας έχει λήξει, με βάση τον κανόνα της 
υποπαραγράφου 8δ. 
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 στ. Στην περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης γάμου, πλέον του δικαιολογητικού 17α, 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ και ένα αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης ή αντίγραφο της δικαστικής 

απόφασης (σε περίπτωση συναινετικού διαζυγίου ή μη, αντίστοιχα), που καθορίζει την άσκηση 
της επιμέλειας του ανήλικου, με βάση πάντα τους κανόνες των υποπαραγράφων 8β και γ. 
  
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 
 α. Τα ανήλικα τέκνα, καθώς και τα ενήλικα τέκνα που περιγράφονται στις παραπάνω 
υποπαραγράφους 17γ, δ και ε, εάν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των 3.000 
ευρώ, έστω και αν συνοικούν με τον αιτούντα γονέα, δεν λογίζονται ως προστατευόμενα Μέλη. 
Στον υπολογισμό του ποσού των 3.000 ευρώ, δεν λαμβάνονται υπόψη τα εξής εισοδήματα : 
 
 (1) Η διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο, με δικαστική απόφαση ή 
συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό συμφωνητικό. 
 
 (2) Το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που 
χορηγούνται από το κράτος.  
 
 β. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρατήρησης α, που το τέκνο δεν συμπεριλαμβάνεται 

στον Κωδικό Αριθμό (Κ.Α.) 003, του εκκαθαριστικού της Εφορίας του γονέα, προκειμένου λοιπόν 
να εξετασθεί ο καταλογισμός του ως προστατευόμενου τέκνου, θα προσκομίζεται το τελευταίο 
εκκαθαριστικό της Εφορίας του τέκνου, καθώς και το αντίστοιχο δικαιολογητικό διατροφής ή 
επιδομάτων, που περιγράφονται στην παραπάνω παρατήρηση α, πάντα με βάση τους κανόνες 
των υποπαραγράφων 8β και γ. 
 
 γ. Ειδικότερες περιπτώσεις, που αφορούν στον χαρακτηρισμό των τέκνων ως 
προστατευόμενα μέλη, περιγράφονται στην Κατάσταση « Ορισμός Προστατευομένων Μελών 
(Τέκνων) », στο τέλος της παρούσας Ανακοίνωσης. 

 
 18. Για την Μονογονεϊκή Οικογένεια  
 
 Μονογονεϊκή οικογένεια, νοείται ο γονέας ανήλικου τέκνου, που ασκεί κατ’ 
αποκλειστικότητα την επιμέλεια αυτού, είτε εν τοις πράγμασι είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης. 
Η ιδιότητα του Γονέα Μονογονεϊκής Οικογένειας θα αποδεικνύεται με έγγραφα που θα 
προέρχονται από αρμόδια Δημόσια Αρχή της ημεδαπής ή αλλοδαπής και συγκεκριμένα τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, είναι τα εξής: 

 
 α. Περίπτωση Χηρείας  

 
 Πιστοποιητικό Χηρείας ή Πιστοποιητικό (ή Βεβαίωση) Οικογενειακής 
Καταστάσεως, με βάση τους κανόνες των υποπαραγράφων 8β και γ. Το τελευταίο θα πρέπει 
να έχει εκδοθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2023 (υπόψιν η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ της παραγράφου 
16).   

 
 β. Περίπτωση Διαζυγίου ή Ακύρωσης Γάμου  

 
 (1) Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Οικογενειακής Καταστάσεως, με βάση τους 
κανόνες των υποπαραγράφων 8β και γ, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2023 (υπόψιν η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ της παραγράφου 16).   
 
 (2) Αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης ή αντίγραφο της δικαστικής απόφασης 
που καθορίζει την αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου (σε περίπτωση 
συναινετικού διαζυγίου ή μη, αντίστοιχα), με βάση τους κανόνες των υποπαραγράφων 8β και γ. 
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 γ. Περίπτωση υιοθεσίας ανηλίκου από Άγαμο γονέα 
  
 (1) Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Οικογενειακής Καταστάσεως, με βάση τους 
κανόνες των υποπαραγράφων 8β και γ, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2023 (υπόψιν η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ της παραγράφου 16).   
 
 (2) Αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που καθορίζει την αποκλειστική άσκηση 
της επιμέλειας του ανήλικου, στον άγαμο γονέα, με βάση τους κανόνες των υποπαραγράφων 8β 
και γ. 

 
 δ. Περίπτωση κήρυξης σε αφάνεια ή υποβολής σε δικαστική συμπαράσταση 
  
 (1) Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Οικογενειακής Καταστάσεως, με βάση τους 
κανόνες των υποπαραγράφων 8β και γ, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2023 (υπόψιν η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ της παραγράφου 16).  
  
 (2) Αντίγραφο τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση της κήρυξης σε 

αφάνεια ή της υποβολής σε δικαστική συμπαράσταση, με βάση τους κανόνες των 
υποπαραγράφων 8β και γ. 
 
 19. Για Πολύτεκνη Οικογένεια 
 
 Ως Πολύτεκνος θεωρείται αυτός που έχει τέσσερα (4) προστατευόμενα τέκνα και άνω, 
όπως προσδιορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο 17, και με τις επί μερους προϋποθέσεις των 
υποπαραγράφων 17γ, δ και ε. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω : 
   
 α. Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Οικογενειακής Καταστάσεως, με βάση τους κανόνες 
των υποπαραγράφων 8β και γ, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 
2023 (υπόψιν η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ της παραγράφου 16). 
 
 β. Τελευταίο Εκκαθαριστικό της Εφορίας, με βάση τους κανόνες των 
υποπαραγράφων 8β και γ, στο οποίο να φαίνεται ότι είναι καταγεγραμμένα τα υπ’ όψιν τέκνα 
στον Κωδικό Αριθμό (Κ.Α.) 003, προκειμένου να διαπιστωθεί - συνδυαστικά με το Πιστοποιητικό 
Οικογενειακής Καταστάσεως - ότι τα υπ’ όψιν τέκνα, του καταλογίζονται ως προστατευόμενα. 
 
 γ. Πιστοποιητικό «Πολυτέκνου» από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων 
Ελλάδος (ΑΣΠΕ), θεωρημένο με βάση τους κανόνες της παραπάνω υποπαραγράφων  8β και 
γ, εφόσον δεν κατατεθεί το πρωτότυπο 
 
 δ. Τα δικαιολογητικά για τα ενήλικα τέκνα, που απαιτούνται κατά περίπτωση, 
περιγράφονται στις παραπάνω υποπαραγράφους 17γ, δ και ε.  

 
 20. Για τον Χαρακτηρισμό ως ΑμεΑ του αιτούντος ή της Συζύγου ή του Τέκνου του:  
 

 Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 60 του ΦΕΚ 137/Α’/13-9-2017 και την παρ. β του 
άρθρου 1 του (β) σχετικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του (η) όμοιου, ως Άτομα 
με Αναπηρία (ΑμεΑ) νοούνται τα άτομα με μακροχρόνιες, σωματικές ψυχικές, διανοητικές ή 

αισθητηριακές δυσχέρειες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, ιδίως θεσμικά, 
περιβαλλοντικά ή εμπόδια κοινωνικής συμπεριφοράς, δύναται να παρεμποδίσουν την πλήρη και 
αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων αυτών, σε ίση βάση με τους άλλους και έχουν ποσοστό 
αναπηρίας τουλάχιστον 67%, καθώς επίσης και τα ανήλικα άτομα που πάσχουν από 
σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό τουλάχιστον 50 %.  
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να χαρακτηριστεί ένα Μέλος της ΕΑΑΣ ως «Άτομο με 
Ειδικές Ανάγκες», είναι : 
 
 α. Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας, από το αρμόδιο 

ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας), θεωρημένο με βάση τους κανόνες των 
υποπαραγράφων 8β και γ, εφόσον δεν κατατεθεί το πρωτότυπο, είτε 
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 β. Γνωμάτευση (Αναπηρίας) από την ΑΣΥΕ (Ανωτάτη Στρατιωτική Υγειονομική 
Επιτροπή), θεωρημένη με βάση τους κανόνες των υποπαραγράφων 8β και γ, εφόσον δεν 

κατατεθεί το πρωτότυπο. 
 
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
 
 (1). Οι παραπάνω υποβαλλόμενες γνωματεύσεις  θα πρέπει να είναι σε 
χρονολογική ισχύ, κατά την ημερομηνία ενάρξεως των αιτουμένων παραθεριστικών 
περιόδων. Διαφορετικά θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «εφ’ όρου ζωής», για να γίνουν 
αποδεκτές. 

 
 (2). Με βάση τον ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/ΤΑ’/15-07-2010), από 1 Ιανουαρίου 2011, 

δημιουργήθηκε το ΚΕ.Π.Α. για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης των ΑμεΑ. Από 
1η Απριλίου 2011, καταργήθηκαν όλες οι υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που 
λειτουργούσαν στους Φ.Κ.Α., στις Νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες 
Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και την 
Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες και εξακολουθούν να 
ασκούν τις αρμοδιότητές τους. Τίθεται λοιπόν στην κρίση της Επιτροπής Παραλαβής 
Αιτήσεων Παραθερισμού, να κάνει αποδεκτές Γνωματεύσεις Αναπηρίας ετέρων φορέων, 
πλην ΚΕ.Π.Α. 

 
 γ. Ειδικά για τα τέκνα ΑμεΑ, εάν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των 
6.000 ευρώ, έστω και αν συνοικούν με τον αιτούντα γονέα, δεν λογίζονται ως προστατευόμενα 

Μέλη. Στον υπολογισμό του ποσού των 6.000 ευρώ, δεν λαμβάνονται υπόψη τα εξής 
εισοδήματα : 
 
 (1) Η διατροφή που καταβάλλεται στο τέκνο με δικαστική απόφαση ή 

συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό συμφωνητικό. 
 
 (2) Το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που 

χορηγούνται από το κράτος.  
 
 δ. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρατήρησης γ, το τέκνο δεν συμπεριλαμβάνεται 

στον Κωδικό Αριθμό (Κ.Α.) 003, του εκκαθαριστικού της Εφορίας του γονέα. Προκειμένου λοιπόν 
να εξετασθεί ο καταλογισμός του ως προστατευόμενου τέκνου, θα προσκομίζεται το τελευταίο 
εκκαθαριστικό της Εφορίας του τέκνου, καθώς και το αντίστοιχο δικαιολογητικό διατροφής ή 
επιδομάτων, που περιγράφονται στην παραπάνω παρατήρηση γ, πάντα με βάση τους κανόνες 
των υποπαραγράφων 8β και γ. 
 
 ε. Διευκρινίζεται, ότι δεν αποτελούν προστατευόμενα μέλη του δικαιούχου 

παραθερισμού, τα παρακάτω συγγενικά του πρόσωπα που είναι χαρακτηρισμένα ως ΑμεΑ : 
 
 (1) Τα έγγαμα τέκνα αυτού. 

 
 (2) Οι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων, που είναι άγαμοι ή 
διαζευγμένοι ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, έστω και εάν ο δικαιούχος έχει την επιμέλειά τους 
με δικαστική Απόφαση. 
 
 (3) Τα αδέλφια του έτερου συζύγου, όταν οι σύζυγοι βρίσκονται σε κατάσταση 
χηρείας ή είναι διαζευγμένοι. 
 
 21. Για Λουτροθεραπεία (ΠΡΟΣΟΧΗ ισχύει μόνο για τους Αξκούς - Ανθστές ε.α.) :  
 
 α. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1139/ΤΒ’/2011, δικαίωμα υποβολής έχουν μόνο οι Αξκοί - 
Ανθστές ε.α. 
 
 β. Για να υπολογιστούν τα μόρια της Λουτροθεραπείας, θα πρέπει να συνυποβληθεί 
σχετική Γνωμάτευση, σε πρωτότυπη μορφή ή ευκρινές φωτοαντίγραφο, από Στρατιωτικό 
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Νοσοκομείο ή από το ΝΙΜΙΤΣ, θεωρημένη αποκλειστικά από τον Διευθυντή ή τον 
Υποδιευθυντή του Νοσοκομείου (όχι Διευθυντή Κλινικής ή Γραμματεία), όπου να αναγράφεται 
ότι συνιστάται ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ για βελτίωση της Υγείας του, πάντα με βάση τους 
κανόνες των υποπαραγράφων 8β και γ. 

 
ΕΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 
 
 22. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  
 
 α. Παρακαλούνται τα Μέλη μας, να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις ανακοινώσεις της 
Ιστοσελίδας της Ε.Α.Α.Σ., οι οποίες θα αναρτώνται στην θέση «ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ», για τυχόν 

έκτακτες ανακοινώσεις. Όπως είναι ευκόλως κατανοητό, για τα έκτακτα θέματα, η ηλεκτρονική 
ενημέρωση είναι ο καλύτερος τρόπος έγκαιρης πληροφόρησης, έναντι της ενημέρωσης από την 
εφημερίδα «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ».   
 
 β. Βασική προϋπόθεση της δυνατότητας υποβολής Αίτησης Παραθερισμού, είναι η 
ύπαρξη Ταυτότητας Μέλους της Ε.Α.Α.Σ. (Τακτικού, Προαιρετικού). Χωρίς την ταυτότητα Μέλους 
της Ε.Α.Α.Σ., δεν θα παραλαμβάνεται καμία Αίτηση Παραθερισμού και των δικαιολογητικών της. 
 
 γ. Τα αποτελέσματα των Σειρών Παραθερισμού, θα ανακοινωθούν άμεσα στην 

εφημερίδα «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ» και θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.Σ., στην θέση 
«ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ», με αναλυτικές οδηγίες υλοποίησης του παραθερισμού. 

 
   δ. Για πληροφορίες σχετικά με τον Παραθερισμό, μπορείτε να απευθύνεστε στην 
Επιτροπή Παραλαβής Αιτήσεων Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Σ. (τηλ. 2103621201 και Viber 
6936544002). 
 
          ε. Προς αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων και απρόβλεπτων καταστάσεων, 

δεσμεύονται από τώρα δύο (2) θέσεις εξ αυτών της Γενικής κατηγορίας, σε όλες τις Σειρές, επ’ 
ονόματι της Ε.Α.Α.Σ. Οι θέσεις αυτές, προορίζονται να καλύψουν τις περιπτώσεις εκείνες που, 
μετά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων, θα διαπιστωθεί ότι κάποιο Μέλος της Ε.Α.Α.Σ., δεν 
έχει συμπεριληφθεί στις Καταστάσεις Παραθερισμού, εξαιτίας υπολογιστικού λάθους της 
Ε.Α.Α.Σ. Σε περίπτωση που οι θέσεις αυτές δεν διατεθούν, θα δίδονται στους αμέσως επόμενους 
αντίστοιχους Αναπληρωματικούς, με ευθύνη της Επιτροπής Παρακολούθησης Παραθερισμού 
της  Ε.Α.Α.Σ. 
 
 στ. Με βάση την (ζ) σχετική ΠαΔ του ΓΕΣ, μετά την έκδοση των εγκεκριμένων 

καταστάσεων των επιλεγέντων για παραθερισμό, δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων για 
αλλαγή παραθεριστικής σειράς, εκτός των περιπτώσεων σοβαρών λόγων υγείας, 
υποδεικνυομένων με επίσημες βεβαιώσεις Στρατιωτικών Νοσοκομείων. 
 
 ζ. Τονίζεται ότι, απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά η διαμονή ετέρου σε θέση 
δικαιουμένου και για τον λόγο αυτό θα πραγματοποιούνται έλεγχοι ταυτοπροσωπίας σε 
μη προγραμματισμένες ημερομηνίες και ώρες και σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
παρέκκλιση των διατασσομένων θα ελέγχονται οι δικαιούχοι και θα αποστεγάζονται – 
απομακρύνονται άμεσα από το ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα, αφού προηγουμένως τακτοποιήσουν 
τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.  

 
 η. Τονίζεται ότι όλα τα Μέλη της Ε.Α.Α.Σ. (πλην των Επιτίμων), προβλέπεται και 
οφείλουν να υποβάλουν την Αίτηση Παραθερισμού τους στην Ε.Α.Α.Σ., ώστε να λάβουν 
μέρος στην σχετική επιλογική διαδικασία. Για τα Μέλη που δεν θα ακολουθήσουν την 
προαναφερθείσα διαδικασία, η Ε.Α.Α.Σ. θα μελετήσει σοβαρά το θέμα μελλοντικών κυρώσεών 
τους.  
 
 θ. Επισημαίνεται ότι δικαίωμα Παραθερισμού δίδεται μόνο για ένα (1) ΚΑΑΥ, αυτό 
στο οποίο υπάγεται ο ‘’Αιτών’’, βάσει του τόπου διαμονής του. Σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί η υποβολή Αίτησης Παραθερισμού, σε περισσότερα του ενός ΚΑΑΥ, θα υπάρξουν 
οι κυρώσεις που προβλέπονται στο (ζ) σχετικό..  
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 ι. Επισημαίνεται ότι επί των Αιτήσεων Παραθερισμού, θα πρέπει να 
καταγράφονται απαραιτήτως οι αριθμοί των ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ σταθερών και κινητών 
τηλεφώνων και ιδιαίτερα η διεύθυνση ηλεκτρονικής  επικοινωνίας  (email) των 
αιτουμένων παραθερισμού, προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη η επικοινωνία της Ε.Α.Α.Σ. 

με τον δικαιούχο, αλλά και η ταυτοποίησή του.  
 
 ια. Όσον αφορά στην διαδικασία υποβολής Αιτήσεων Παραθερισμού και στην 

συμπλήρωσή τους, κρίνεται σκόπιμο να τονισθούν επιπλέον τα παρακάτω : 
 
 (1) Σε περίπτωση ενημέρωσης της Ε.Α.Α.Σ., περί προαγωγής του δικαιούχου, 

μετά όμως την έκδοση των Αποτελεσμάτων Παραθερισμού, δεν θα τροποποιούνται τα μόρια 
λόγω του νέου βαθμού.  
 
 (2) Σε περίπτωση προσκόμισης στην Ε.Α.Α.Σ., δικαιολογητικών που δίνουν 

επιπλέον μόρια, μετά όμως την έκδοση των Αποτελεσμάτων Παραθερισμού, δεν θα 
τροποποιούνται τα μόρια της υφισταμένης μοριοδότησης.  
 
 (3) Θα πρέπει να δίδεται μεγάλη προσοχή, ώστε να προσκομίζονται τα κατά 

περίπτωση προβλεπόμενα δικαιολογητικά και όχι άλλα παρεμφερή (πχ έγγραφα ιατρικών 
εξετάσεων), καθόσον δεν νομιμοποιείται η Ε.Α.Α.Σ. να τα αξιολογήσει. 
 
 (4) Για τον παραθερισμό, ισχύουν μόνο τα θεσπισθέντα μόρια και όχι έτερα 

δεδομένα και καταστάσεις, μη μοριοδοτούμενες. Θέματα όπως, ο μη παραθερισμός επί σειρά 
ετών, η «πολύχρονη προσφορά» στο στράτευμα, η μεγάλη ηλικία, τα άνεργα τέκνα που δεν 
δύνανται να παραθερίσουν αλλού, τα υπάρχοντα εγγόνια, δεν στοιχειοθετούν δικαίωμα κατ’ 
εξαίρεση παραθερισμού, ούτε δίδουν επιπλέον μόρια. Η εκάστοτε δυνατότητα παραθερισμού, 
εξαρτάται από το πλήθος των επιθυμούντων και τα συνολικά μόρια που συγκεντρώνουν. Αυτά 
δηλαδή τα δεδομένα που δημιουργούν τις βάσεις των Παραθεριστικών Σειρών.    
 
 (5) Ως Διεύθυνση κατοικίας, ορίζεται αυτή που υφίσταται στο Αρχείο Μελών της 

Ε.Α.Α.Σ., κατά την ημερομηνία υποβολής της Αιτήσεως Παραθερισμού. 
 
 (6) Θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στις προτεραιότητα καταγραφής των 
επιθυμητών Σειρών Παραθερισμού, καθώς και του πλήθους των επιλογών (έως πέντε (5) 
επιλογές), για αποφυγή πιθανότητας απόρριψης της Αίτησης Παραθερισμού, λόγω μικρού 

αριθμού επιλογών. 
 
 (7) Η ηλικία των τέκνων, εξάγεται με την αφαίρεση του έτους γέννησης, από το 

τρέχον έτος. Για το έτος 2023 : 
 
 (α)  Μέχρι 18 ετών, θεωρείται αυτός που γεννήθηκε μετά την 1 Ιανουαρίου 
2005. 
 
 (β)  Μέχρι 25 ετών, θεωρείται αυτός που γεννήθηκε μετά την 1 Ιανουαρίου 
1998. 
 
 ιβ. Διευκρινίζεται ότι στην Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων Παραθερισμού, θα δοθούν 

λεπτομερείς οδηγίες, σχετικά με : 
 
 (1) Την έγκαιρη και έγγραφη ακύρωση του παραθερισμού ενός Μέλους. 
Πληροφοριακά, σε περίπτωση μη έγκαιρης ακύρωσης του παραθερισμού, ο αιτών θα θεωρηθεί 
ότι παραθέρισε και θα του γίνει η χρέωση των δέκα (10) μορίων παραθερισμού, για την επόμενη 
5ετία, καθώς και η διακοπή των μορίων αναμονής του.  
 
 (2) Τον τρόπο και τον χρόνο υποβολής των Ενστάσεων, επί των Μηχανογραφικών 

Αποτελεσμάτων των Σειρών Παραθερισμού. 
 
 (3) Την δυνατότητα και τις προϋποθέσεις της αλλαγής της Σειράς Παραθερισμού. 
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 (4) Τον τρόπο υλοποίησης του Παραθερισμού (έγκαιρη επικοινωνία για 

επιβεβαίωση επιθυμίας, τρόπος αποστολής ιδιαιτέρων επιθυμιών στέγασης, ώστε να ληφθούν 
υπόψη στην κατανομή των οικημάτων κλπ). 
  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ 
 
 23. Υποδείγματα και Οδηγίες για Συμπλήρωση Αίτησης Παραθερισμού  
 
 Παρακάτω, παρατίθενται τα Έντυπα και οι απαραίτητες οδηγίες, για την σύνταξη της 
Αίτησης Παραθερισμού : 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «Α» 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΤΕΚΝΩΝ) ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ 
ΣΕ ΚΑΑΥ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «Β» ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΑΞΚΟΥ ε.α. 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «Γ» ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΟΡΦΑΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΞΚΟΥ ε.α. 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «Δ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ  

 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης Παραθερισμού ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ/ Ε.Α.Α.Σ., Έτους 2023 
 
                                                     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΗ 

 α.  
   
   

Ιωάννης Δεβούρος  Χρήστος Χρηστίδης 
Υπτγος (ΕΜ) ε.α.  Ανχης (ΑΣ) ε.α. 

 β.  
   
   
  Γεώργιος Μακρής 
  Σχης (Ο) ε.α. 
 γ.  
   
   
  Γεώργιος Σεϊρλής 
  Υπτγος (ΤΧ) ε.α. 
 δ.  
   
   
  Αντώνης Γκουτσίδης 
  Ανχης (ΤΧ) ε.α. 
 ε.  
   
   
  Κωνσταντίνος Μπαρέκας 
  Ανθστής (ΠΒ) 

 


