ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΣΖ ΑΗΣΖΖ
Όια ηα πεδία ζπκπιεξώλνληαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ. Όπνπ δελ θαηαγξάθεηαη ζηνηρείν ή δελ ππνβάιιεηαη δηθαηνινγεηηθό ηνπ δηθαηνύρνπ, ζεκεηώλεηαη ην ζεκείν ηεο παύιαο « - ».
(1) πκπιεξώλεηαη από ηελ Επηηξνπή Παξαιαβήο Αηηήζεσλ Παξαζεξηζκνύ.
(2) Καηαγξάθεηαη ην νηθείν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (ΑΣΣΙΚΗ ή έηεξν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ).
(3) Καηαγξάθεηαη ην Όλνκα όπσο αλαγξάθεηαη ζηελ Αζηπλνκηθή Σαπηόηεηα θαη όρη ην ππνθνξηζηηθό απηνύ.
(4) Καηαγξάθεηαη ν «ΑΡΗΘΜΟ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ηεο Δ.Α.Α..», πνπ θαηέρεη ν αηηώλ.
(5) Καηαγξάθεηαη ν Αξηζκόο Μεηξώνπ (ΑΜ) πνπ είρε ν Αμθνο όηαλ ήηαλ ζηελ ελέξγεηα. Γηα
ηα νξθαληθά Μέιε, θαηαγξάθεηαη ν ΑΜ πνπ είρε ν ζπγγελήο ζαλώλ Αμθνο ε.α.
(6) Καηαγξάθεηαη ε ρνιή ή ν ηξόπνο Δηζαγωγήο ηνπ αηηνύληνο ζηελ Τπεξεζία, π.ρ.
«Δ», ή «Α», ή «ΜΤ», ή «Με Γηαγωληζκό» θ.ιπ.
(7) Καηαγξάθεηαη ην έηνο ηεο «ΣΑΞΖ» πνπ απνθνίηεζε ν αηηώλ π.ρ. 1978.
(8) Καηαγξάθεηαη ν Αξηζκόο Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο ηνπ αηηνύληνο π.ρ. ΑΒ 123456.
(9) Καηαγξάθεηαη ην Έηνο Απνζηξαηείαο ηνπ αηηνύληνο π.ρ. 2014.
(10) Καηαγξάθεηαη ν πιήξεο επίηηκνο ηίηινο π.ρ. «Επίηηκνο Δηνηθεηήο ΥΙΙεο Μ/Κ Μεξαξρίαο
Πεδηθνύ». Αλ δελ πθίζηαηαη, ζεκεηώλεηαη ην ζεκείν ηεο παύιαο « - ».
(11) Γηα ηελ Αηηηθή, θαηαγξάθεηαη ε ζπλνηθία ή ν Δήκνο, ελώ ζηηο άιιεο πεξηπηώζεηο ε πόιε ή
ην ρσξηό ή ν νηθηζκόο θαηνηθίαο.
(12) πληζηάηαη ε ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ απηώλ, γηα δηεπθόιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο.
(13) Τπνγξακκίδεηαη ην ζηνηρείν ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ ηζρύεη, π.ρ. Άγακνο/ε ή
Έγγακνο/ε ή Δηαδεπγκέλνο/ε ή Υήξνο/α .
(14) Καηαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθώο, ν αξηζκόο ησλ δηθαηνύκελσλ παξαζεξηζκνύ
πξνζηαηεπνκέλσλ ηέθλσλ, όπωο απηά νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 18, 19 θαη 20, ηεο
Αλαθνίλσζεο Παξαζεξηζκνύ θαη πεξηγξάθνληαη θαη αλαιπηηθά, ζηελ Καηάζηαζε « Οξηζκόο Πξνζηαηεπνκέλωλ Μειώλ (Σέθλωλ) » .
(15) Καηαγξάθεηαη «ΝΑΗ» εθόζνλ ηζρύεη. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ζεκεηώλεηαη ην ζεκείν
ηεο παύιαο « - ». Όζνλ αθνξά ζηνλ ραξαθηεξηζκό ελόο γνλέα σο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, απηόο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 19, ηεο Αλαθνίλσζεο Παξαζεξηζκνύ.
(16) Καηαγξάθεηαη «ΝΑΗ» εθόζνλ ηζρύεη. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ζεκεηώλεηαη ην ζεκείν
ηεο παύιαο « - ». Όζνλ αθνξά ζηνλ ραξαθηεξηζκό ελόο γνλέα σο πνιύηεθλνπ, απηόο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 20, ηεο Αλαθνίλσζεο Παξαζεξηζκνύ.
(17) Τπνγξακκίδεηαη ην άηνκν πνπ είλαη ραξαθηεξηζκέλν σο ΑκεΑ πρ ν (ε) ίδηνο (-α) ή ε (ν)
ύδπγνο ή ην (-α) Σέθλν(-α) θαη θαηαγξάθεηαη «ΝΑΗ». ε πεξίπησζε κε ύπαξμεο αηόκνπ
ΑκεΑ, ζεκεηώλεηαη ην ζεκείν ηεο παύιαο « - ». Όζνλ αθνξά ζηνλ ραξαθηεξηζκό ελόο αηόκνπ σο ΑκεΑ, απηόο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 21, ηεο Αλαθνίλσζεο Παξαζεξηζκνύ.
(18) Καηαγξάθεηαη αξηζκεηηθώο, ην πνζνζηό αλαπεξίαο πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ Γλωζηνπνίεζε Απνηειέζκαηνο Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο, ηνπ αξκνδίνπ ΚΕ.Π.Α. ή ζηελ
Γλωκάηεπζε (Αλαπεξίαο) ηεο ΑΤΕ. ηελ πεξίπησζε ύπαξμεο θαη δεπηέξνπ αηόκνπ
ΑκεΑ, ζπκπιεξώλεηαη ην πνζνζηό αλαπεξίαο απηνύ, κεηά ηελ ιέμε «θαη».
(19) Καηαγξάθεηαη «ΝΑΗ» εθόζνλ ηζρύεη. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ζεκεηώλεηαη ην ζεκείν
ηεο παύιαο « - ».
(20) Καηαγξάθεηαη «ΝΑΗ» εθόζνλ ηζρύεη. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ζεκεηώλεηαη ην ζεκείν
ηεο παύιαο « - ». Αθνξά κόλν ζηνπο Αμθνπο ε.α., ην δε αλαγθαίν δηθαηνινγεηηθό, πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 22, ηεο Αλαθνίλσζεο Παξαζεξηζκνύ.
(21) Τπνγξακκίδεηαη ε ππάξρνπζα ζπγγέλεηα κε ηνλ ζαλόληα Αμθν ε.α., π.ρ. ύδπγνο ή Σέθλν.
(22) Καηαγξάθεηαη «ΝΑΗ» εθόζνλ ηζρύεη. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ζεκεηώλεηαη ην ζεκείν
ηεο παύιαο « - ». Τπόςηλ όηη εάλ ηζρύεη, ε Αίηεζε Παξαζεξηζκνύ ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ ΑΔΤ.
(23) Η ζπκπιήξσζε ησλ επηινγώλ, ζα γίλεη βάζεη ηνπ παξαθάησ πίλαθα ησλ εηξώλ Παξαζεξηζκνύ, έηνπο 2022. ην ηεηξάγσλν θάησ από ηελ έλδεημε «1ε Δπηινγή», ζα ζεκεησζεί ε
παξαζεξηζηηθή ζεηξά πνπ επηζπκεί πεξηζζόηεξν ν δειώλ, θάησ από ηελ «2ε Δπηινγή» ε
επόκελε πξνηίκεζε θιπ. ε θάζε Αίηεζε Παξαζεξηζκνύ, είλαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ Ζ ΔΠΗΛΟΓΖ
ΠΔΝΣΔ (5) ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΩΝ «εηξώλ Πξνηίκεζεο». ε πεξίπησζε πνπ γηα πξνζσπηθνύο ή νηθνγελεηαθνύο ιόγνπο, ν αηηώλ επηζπκεί λα επηιέμεη ιηγόηεξεο ηωλ πέληε (5), ηόηε κε ηελ αίηεζή
ηνπ, ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΔΗ ΚΑΗ ΓΖΛΩΝΔΗ ΤΠΔΤΘΤΝΑ όηη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ επηιεγεί γηα παξαζεξηζκό, απηό ζα νθείιεηαη θαη ζην γεγνλόο ηεο κε δήισζεο πέληε (5) «εηξώλ Πξνηίκεζεο».
./.
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ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ
ΑΡΗΘΜΟ ΠΑΡΑΘΔΡΗΣΗΚΔ
ΔΗΡΑ
ΠΔΡΗΟΓΟΗ
ΑΠΟ - ΔΩ

1ε
2ε
3ε
4ε
5ε
6ε
7ε
8ε
9ε
10ε
11ε

05/5 έωο 17/5
19/5 έωο 31/5
02/6 έωο 14/6
16/6 έωο 28/6
30/6 έωο 12/7
14/7 έωο 26/7
28/7 έωο 09/8
11/8 έωο 23/8
25/8 έωο 06/9
08/9 έωο 20/9
22/9 έωο 04/10
ΤΝΟΛΟ

ΓΗΑΣΗΘΔΜΔΝΑ ΟΗΚΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΜΔΛΖ Δ.Α.Α..

ΖΜΔΡΔ
ΠΑΡΑΘΔΡΗΜΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

ΔΗΓΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ

ΤΝΟΛΟ

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

123
123
82
22
15
15
15
15
28
125
125

Απεξηνξίζηωο εληόο ηωλ 123 Θέζ.
Απεξηνξίζηωο εληόο ηωλ 123 Θέζ.
Απεξηνξίζηωο εληόο ηωλ 82 Θέζ.
6
5
5
5
5
9
Απεξηνξίζηωο εληόο ηωλ 125 Θέζ.
Απεξηνξίζηωο εληόο ηωλ 125 Θέζ.

123
123
82
28
20
20
20
20
37
125
125

143

688

35 (από 4ε έωο θαη 9ε εηξά)

723

ΘΔΔΗ

(24) Καηαγξάθεηαη «ΝΑΗ», κεηά ηελ ζπκπιήξσζε θαη ηεο 5εο επηινγήο θαη εθόζνλ ν αηηώλ,
επηζπκεί λα παξαζεξίζεη ζε θάπνηα άιιε εηξά, όηαλ ηα Μόξηά ηνπ δελ ηνπ επαξθνύλ γηα
λα παξαζεξίζεη ζε κία από ηηο δεισζείζεο. Δειαδή κε ην «ΝΑΙ», απμάλνπλ νη πηζαλόηεηεο
επηινγήο θαη παξαζεξηζκνύ, ηνπιάρηζηνλ ζε θάπνηα άιιε εηξά. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ζεκεηώλεηαη ην ζεκείν ηεο παύιαο « - »
(25) Όηαλ ε Αίηεζε ππνβάιιεηαη από αληηπξόζωπν, ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζην
εδάθην 9ε(4), ηεο Αλαθνίλσζεο Παξαζεξηζκνύ.
(26) Όηαλ ππνβάιιεηαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο ησλ παξαγξάθωλ 17, 18, 19 θαη 20, ηεο Αλαθνίλσζεο Παξαζεξηζκνύ (εγγάκσλ, πξνζηαηεπόκελα ηέθλα, κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα θαη πνιύηεθλε νηθνγέλεηα, αληίζηνηρα). Πξέπεη λα έρεη εθδνζεί κεηά ηελ 1/1/2022.
(27) Όηαλ (έλα εθ ησλ δύν) ππνβάιιεηαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο ησλ παξαγξάθωλ 18 θαη 20, ηεο
Αλαθνίλσζεο Παξαζεξηζκνύ, γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ ηέθλσλ πνπ ζπνπδάδνπλ.
(28) Όηαλ (έλα εθ ησλ δύν) ππνβάιιεηαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο ησλ παξαγξάθωλ 18 θαη 20, ηεο
Αλαθνίλσζεο Παξαζεξηζκνύ, γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ αλέξγωλ ηέθλσλ.
(29) Όηαλ ππνβάιιεηαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο ησλ παξαγξάθωλ 18, 20 θαη 21, ηεο Αλαθνίλσζεο
Παξαζεξηζκνύ γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ ηέθλωλ πνπ δύλαληαη λα κνξηνδνηήζνπλ ηνλ αηηνύληα (πξνζηαηεπόκελα ηέθλα, πνιύηεθλε νηθνγέλεηα θαη άηνκα ΑκεΑ, αληίζηνηρα).
(30) Όηαλ ππνβάιιεηαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαηάζηαζεο ΑκεΑ ή αλάγθεο ινπηξνζεξαπείαο
(πξνζνρή, πξνβιέπεηαη κόλν γηα ηνλ Αμθν ε.α.).
(31) Όηαλ ππνβάιιεηαη γηα απόδεημε κνλνγνλεϊθήο νηθνγέλεηαο, ζε πεξίπησζε ρεξείαο.
(32) Όηαλ ππνβάιιεηαη γηα απόδεημε κνλνγνλεϊθήο νηθνγέλεηαο, ζηελ πεξίπησζε δηαδπγίνπ,
ή αθύξωζεο γάκνπ, ή αγάκνπ (παηέξα-κεηέξαο) κε πξνζηαηεπόκελν αλήιηθν ηέθλν.
(33) Όηαλ ε Αίηεζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ή θαηαηίζεηαη από αληηπξόζωπν ή απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθά.
(34) Καηαγξάθεηαη ν ηόπνο ζύληαμεο θαη ππνγξαθήο ηεο Αίηεζεο Παξαζεξηζκνύ.
(35) Σίζεηαη ε θξαγίδα θαη ε ππνγξαθή ηνπ νξγάλνπ ηεο Αξκόδηαο Αξρήο (Κ.Δ.Π. ή ην Αζηπλνκηθνύ Σκήκαηνο). Η ππόςε ζεώξεζε γίλεηαη κόλν ζε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε θαηαηίζεηαη από αληηπξόζωπν ή απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθά.
(36) Σίζεηαη ε ζθξαγίδα ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ, ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ νηθείνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ηεο Ε.Α.Α.. (θαηά πξνηίκεζε ην ζθξαγηδάθη) θαη ε Τπνγξαθή ηνπ.

