ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΣ
Υποβολή Αιτήσεων Παραθερισμού για τα ΚΑΑΥ « Αγ. Ανδρέα»
Παραθεριστικής Περιόδου Έτους 2017.
Φέρεται σε γνώση των Μελών της Ε.Α.Α.Σ. ότι μετά την έκδοση της Διαταγής του
ΓΕΣ στις 4 Απρ. 2017 για τον Παραθερισμό στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα έτους 2017 και τον καθορισμό των Παραθεριστικών Σειρών (Περιόδων) θα αρχίσει η υποβολή αιτήσεων παραθερισμού όπως παρακάτω:

1. Τόπος Κατάθεσης Αίτησης:
α. Για τα Μέλη που ανήκουν στο Παράρτημα της ΕΑΑΣ Αττικής-Κεντρικό θα καταθέτουν την αίτησή τους στα Γραφεία της ΕΑΑΣ, Χαρ Τρικούπη 18 , 1ος Όροφος. Γραφείο Νομικού Συμβούλου (Χώρος Κυλικείου).
β. Για τα Μέλη που ανήκουν στα Παραρτήματα και που αναφέρονται στην παρακάτω
παράγραφο τέσσερα (4), θα καταθέτουν την αίτησή τους ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στα Γραφεία των Παραρτημάτων τους.
2. Χρονικά Όρια
α. Για το Κεντρικό Παράρτημα Αττικής
(1). Ημερομηνία Κατάθεσης Αιτήσεων από 6 Απριλίου μέχρι το μεσημέρι της
Μ. Τετάρτης , και από Δευτέρα 24 Απριλίου μέχρι την Παρασκευή 5 Μαΐου. Μετά την
λήξη της προθεσμίας υποβολής, οι αιτήσεις δεν θα παραλαμβάνονται.
(2). Ημέρες και Ώρες Υποβολής Αιτήσεων : Από Δευτέρα έως και Παρασκευή
κάθε εβδομάδας και από 09.00 - 13.00 ( Εκτός την Μ. Τετάρτης που θα είναι μέχρι 12.00).
β. Για τα Παραρτήματα της παραγράφου τέσσερα (4).
Τα χρονικά όρια κατάθεσης των Αιτήσεων στα εν λόγω Παραρτήματα θα καθαρισθούν από τα αντίστοιχα Τοπικά Συμβούλια και κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε αυτά, να περιέλθουν στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΑΑΣ μέχρι την Παρασκευή 5
Μαΐου 2017.
Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής Αιτήσεις που θα περιέρχονται στην
ΕΑΑΣ, ασχέτως το πότε απεστάλησαν, δεν θα λαμβάνονται Υπόψη.
3. Παραλαβή και Έλεγχος Αιτήσεων.
α. Η Παραλαβή και ο Έλεγχος όλων των Αιτήσεων θα πραγματοποιείται από την
ορισθείσα από το ΔΣ/ΕΑΑΣ σχετική Επιτροπή με Πρόεδρο τον Αντγο ε.α. Βασίλειο Σταθόπουλο.
β. Για τα Παραρτήματα (εκτός του Κεντρικού-Αττικής), Υπεύθυνος για την συλλογή και
την διεκπεραίωση είναι ο Πρόεδρος εκάστου Παραρτήματος. Οι αιτήσεις αφού συγκεντρωθούν
και θεωρηθούν ενυπόγραφα από τον αντίστοιχο Πρόεδρο, να υποβληθούν συγκεντρωτικά στην
ΕΑΑΣ προκειμένου να ελεγχθούν και εγκριθούν από την Αρμόδια Επιτροπή.
4. Δικαιούμενοι Υποβολής Αιτήσεων για ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα Αττικής:
Όλα τα εγγεγραμμένα Μέλη των Παραρτημάτων ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΠΑΤΡΑΣ, ΠΥΡΓΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΣΠΑΡΤΗΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ,
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΣΥΡΟΥ, ΧΑΛΚΙΔΟΣ, και ΧΑΝΙΩΝ που αντιστοιχούν στους Νομούς Αργολίδας, Αρκαδίας, Αττικής, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Φωκίδας, Ηλείας, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Λακωνίας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Κυκλάδων, Ευβοίας και Χανίων, με τους περιορισμούς της παράγραφο 9β(3) και 9γ του παρόντος.
5. Αίτηση Παραθερισμού : Όπως φαίνεται στην ανακοίνωση και συγκεκριμένα:
α. Για τους Αξκούς ε.α. το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΞΚΟ ε.α.» (ΕΝΤΥΠΟ Ε.Α.Α.Σ. ΚΑΑΥ 1).
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β. Για τις Ορφανικές Οικογένειες δηλαδή για τους/τις Συζύγους και τα Τέκνα αποβιώσαντος Αξκού ε.α. το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΦΑΝΙΚΟ ΜΕΛΟΣ» (ΕΝΤΥΠΟ Ε.Α.Α.Σ. ΚΑΑΥ 2)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν την επιλογή των Σειρών Παραθερισμού και την δήλωση στην αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι να συμβουλεύονται τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ.
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΕΙΡΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ
ΣΕΙΡΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
ΑΠΟ
ΕΩΣ

ΗΜΕΡΕΣ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

1η

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ
ΟΙΚΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΕΑΑΣ

11/5 – 23/5

13

130

25/5

6/6

13

130

8/6 – 20/6

13

29

4

22/6

4/7

13

29

5η

6/7

19/7

14

24

6η

21/7

2/8

13

24

η

2

η

3

η

–
–
–
–

η

4/8

– 16/8

13

37

η

18/8 – 29/8

12

37

31/8

7
8

η

12/9

13

37

η

10

14/9 – 26/9

13

130

11η

28/9 – 10/10

13

130

9

–

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στα ΚΑΑΥ των
Σχηματισμών, ο αριθμός των διατιθέμενων
θέσεων στα Παραρτήματα της ΕΑΑΣ, καθορίζεται από τους Σχηματισμούς της περιοχής ευθύνης των οποίων εδρεύουν.

6. Υποβαλλόμενα με την Αίτηση δικαιολογητικά :
α. Αίτηση Παραθερισμού.
Την Αίτηση Παραθερισμού ο ενδιαφερόμενος θα την υποβάλει αυτοπροσώπως (Φυσική Παρουσία). Αιτήσεις που έχουν αποσταλεί με Fax ΔΕΝ ΘΑ
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ. Τα άτομα που θα προσκομίζουν Αίτηση Παραθερισμού για λογαριασμό
άλλου θα προσκομίζουν υποχρεωτικά επικυρωμένη εξουσιοδότηση του και Φ/Α του Δελτίου της
Ταυτότητάς του, που έχει εκδοθεί από την ΕΑΑΣ.
β. Φ/Α του Δελτίου Ταυτότητας Μέλους ΕΑΑΣ.
γ. Φ/A Ενός (1) Λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.) ή Τηλεφωνίας στο όνομά
του Αιτούντος που έχει εκδοθεί το 2016 -17 όπου να φαίνεται η Μόνιμη Διεύθυνσή. (Υποχρεωτική
προσκόμιση από ΟΛΟΥΣ και επίδειξη του πρωτότυπου κατά την κατάθεση αίτησης).
7. Επιπλέον Δικαιολογητικά κατά Περίπτωση.
α. Για τα δηλούμενα Τέκνα :
(1). Για όλα τέκνα:
- Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
(2). Επιπλέον δικαιολογητικά για τέκνα άνω των 18 ετών και μέχρι 25 που είναι Άγαμα, Σπουδάζουν ή είναι Άνεργα με την προϋπόθεση να είναι προστατευόμενα:
- Για τα Σπουδάζοντα :
Πρόσφατη Βεβαίωση της Σχολής που σπουδάζουν ή Φ/Α της Φοιτητ. Ταυτότητας όπου να φαίνεται η Σχολή και η ημερομηνία έκδοσης θεωρημένη από ΚΕΠ.
- Για τα Άνεργα :
Φ/Α και των δυο όψεων του Δελτίου Ανεργίας. Σε περίπτωση λήξεως
επισυνάπτεται το πρόσφατο Τριμηνιαίο Αποδεικτικό Ανανέωσης από ΟΑΕΔ (Εκδίδεται ηλεκτρονικά).
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- Φ/Α του Εκκαθαριστικού Φορολογικού Σημειώματος για το οικονομικό έτος 2016, θεωρημένο από Κ.Ε.Π., για απόδειξη του αριθμού των προστατευόμενων
Τέκνων.
β. Για Χαρακτηρισμό ως ΑΜΕΑ του αιτούντος ή της Συζύγου του ή του Τέκνου.
- Φ/Α του Έγκυρου Πιστοποιητικού καταστάσεως ΑΜΕΑ από το αρμόδιο ΚΕ.Π.Α (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας), θεωρημένο από Κ.Ε.Π., ή Φ/Α του Έγκυρου
Πιστοποιητικού Καταστάσεως ΑΜΕΑ από την ΑΣΥΕ ( Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής
Στρατού). που να φαίνεται υποχρεωτικά το ποσοστό αναπηρίας και ότι έχει την ανάγκη βοηθείας ετέρου προσώπου.
Διευκρινίζεται ότι ως άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) ορίζονται τα άτομα που δε μπορούν να εξασφαλίσουν μόνα τους όλες ή ένα μέρος από τις ανάγκες μιας φυσιολογικής
ατομικής και κοινωνικής ζωής, λόγω κάποιας εκ γενετής ή επίκτητης σωματικής, διανοητικής ή ψυχικής βλάβης, το οποίο αποδεικνύεται με την αναγραφή επί του πιστοποιητικό που
προσκομίζεται για την αναπηρία ότι «ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ»
(κατά ΑΣΥΕ) ή «ΚΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΗΖΕΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΕΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΝΑΙ» (κατά ΙΚΑ). και να έχουν (αυτοί μόνο) ποσοστό αναπηρίας 67%
και άνω. (Αριθμ ΦΕΚ 1139 Β)
γ. Για Λουτροθεραπεία.
- Γνωμάτευση εντός του Τρέχοντος Έτους 2017 από Στρατιωτικό Νοσοκομείο, θεωρημένη από τον Διευθυντή (ή Υποδιευθυντή) του Νοσοκομείου, όπου να αναγράφεται
ότι συνιστάται ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ για βελτίωση της Υγείας του.
δ. Για Μονογονεϊκή Οικογένεια.
Ως γονέας Μονογονεϊκής Οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος ασκεί εν
τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή
περισσοτέρων ανήλικων τέκνων. ( Αριθμ ΦΕΚ 1139 Β)
Η ιδιότητα του Γονέα Μονογονεϊκής Οικογένειας θα αποδεικνύεται με έγγραφα που θα προέρχονται από αρμόδια Δημόσια Αρχή της ημεδαπής ή αλλοδαπής και συγκεκριμένα :
(1). Περίπτωση Χηρείας του Μονογονέα :
- Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η Κατάσταση της Χηρείας
(2). Περίπτωση Διαζυγίου ή Ακύρωσης του Γάμου :
- Αντίγραφο Δικαστικής Απόφασης με την οποία ανατέθηκε η επιμέλεια των
Τέκνων του.
(3). Περίπτωση της Άγαμης Μητέρας με Ανήλικο Τέκνο :
- Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης
ε. Για Πολύτεκνη Οικογένεια.
- Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως για τις Πολύτεκνες Οικογένειες.
Πολύτεκνες θεωρούνται όσοι έχουν τέσσερα τέκνα και άνω έως 18 ετών και έως 24 ετών για τους
φοιτούντες σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
8. Διάφορα.
α. Σε κάθε Αίτηση είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ
«Σειρές Προτίμησης» ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ (1) ή ΔΥΟ (2) ή ΤΡΕΙΣ (3) ή ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4). Σε περίπτωση που για
λόγους οικογενειακού προγραμματισμού ο αιτών επιθυμεί να επιλέξει κάτω από πέντε (5), τότε με την υποβολή της αίτησης ΔΗΛΩΝΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ότι σε περίπτωση που ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2017, αναγνωρίζει ότι αυτό θα οφείλεται μεταξύ των άλλων και στο γεγονός της μη δήλωσης πέντε (5)
«Σειρών Προτίμησης».
β. Οι υποβαλλόμενες Αιτήσεις θα πρωτοκολλούνται.
γ. Ο Αριθμός Παραθεριστικών Σειρών και οι Περίοδοι αυτών, όπως φαίνονται στον Παραπάνω ΠΙΝΑΚΑ και στο έντυπο της αίτησης υποβολής.
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δ. Σε περίπτωση που κάποιο Μέλος δεν επιθυμεί να παραθερίσει στην Περίοδο που επιλέγει, θα πρέπει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην ΕΑΑΣ με σχετική αίτηση (είτε ιδιόχειρα είτε
με FAX ή με Email) τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη της παραθεριστικής Σειράς που
έχει επιλεγεί, ώστε να μη ΧΡΕΩΘΕΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ. Σε αντίθετη περίπτωση ΘΑ
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΕ και τα ΜΟΡΙΑ ΘΑ ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.
ε. Ενστάσεις επί των Αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν εγγράφως μέσα σε
15 ημέρες από την ημερομηνία που αυτά θα ανακοινωθούν. Μετά την παρέλευση 15 ημερών,
ενστάσεις δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα δίδεται απάντηση.

9 Κριτήρια Επιλογής και Μοριοδότησης
α. Σχετικά Έγγραφα:
(1). Την από 3 Ιουνίου 2011 απόφαση ΥΕΘΑ ( Αριθμ ΦΕΚ 1139 Β).
(2).. Την Παγία Δγη ΓΕΣ 9-24/2009.
(3). Την από 26 Αυγ 2013 απόφαση ΥΦΕΘΑ ( Αριθμ ΦΕΚ 2158,Β).
(4). Την Φ. 705/14/271718/Σ.621/05-04-17/ΓΕΣ/Δ3(ΔΕΝΔΗΣ)/2 (Δγη ΓΕΣ για Παραθερισμό ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα).
β. Μοριοδότηση – Κριτήρια Επιλογής.
(1). Οι αιτούμενοι παραθερισμού θα μοριοδοτηθούν λαμβάνοντας υπόψη (Αρι. ΦΕΚ
1139Β):
(α). Το βαθμό αποστρατείας.
(β). Τις σειρές που παραθέρισαν κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. Θα αφαιρούνται 10 μόρια για κάθε ικανοποίηση αιτήσεως των τελευταίων 5 ετών.
(γ). Την μη ικανοποίηση αιτήσεων παραθερισμού κατά τα τελευταία πέντε
χρόνια.
Σε αυτή την περίπτωση θα προστίθενται 20 μόρια για κάθε συνεχόμενο
προηγούμενο έτος (σε σχέση με το τρέχον) που υποβλήθηκε αίτηση και δεν ικανοποιήθηκε.
Δηλαδή. εάν κάποιο Μέλος έχει παραθερίσει ένα ενδιάμεσο έτος των τελευταίων 5 ετών,
τότε όλα τα προηγούμενα από αυτό έτη που παραθέρισε διαγράφονται ως έτη αναμονής ή εάν
ένα (1) ενδιάμεσο έτος, των τελευταίων 5 ετών δεν έχει υποβάλει στην ΕΑΑΣ Αίτηση Παραθερισμού, τότε η συνέχεια διακόπτεται και όλα τα προηγούμενα από αυτό έτη διαγράφονται ως έτη αναμονής. π.χ. εάν για τα πέντε έτη 2012 έως 2016 έχει παραθερίσει το έτος 2014 λαμβάνονται υπόψη
τα έτη 2015 και 2016 και λαμβάνει 40 μόρια επειδή τα Μόρια των ετών 2012 και 2013 ελήφθησαν
υπόψη για την επιλογή του παραθερισμού του έτους 2014 και ως εκ τούτου δεν μπορούν να ξανά
υπολογιστούν ως έτη αναμονής για το 2017 ή εάν το έτος 2014 δεν υπέβαλε στην ΕΑΑΣ Αίτηση
Παραθερισμού, τότε λαμβάνονται υπόψη ως έτη αναμονής το 2015 και 2016 και λαμβάνει 40 μόρια
και τούτο διότι το έτος 2014 διεκόπη η συνέχεια στην υποβολή Αιτήσεων και δεν λαμβάνει Μόρια για
τα έτη 2012 και 2013.
(2). Οι παρακάτω κατηγορίες (Ειδικές) θα επιλεγούν για παραθερισμό κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας και ανεξαρτήτως μοριοδότησης σύμφωνα με τα άρθρα 1 (παρ. α και β)
και άρθρο 6 της από 3 Ιουνίου 2011 απόφαση ΥΕΘΑ ( Αριθμ ΦΕΚ 1139 Β) σε συνδυασμό με την
Π.Δ 9-24/ΓΕΣ/2009 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘’Α’’ παραγ. 18α(7) καθώς και με την Φ.449.1/19/115537/Σ.175/
04-04-16/ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ/Ι (Δγη ΑΣΔΥΣ για Παραθερισμό ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα) παραγ,6γ.:
(α). Όσοι οι ίδιοι ή η σύζυγοι ή τα τέκνα τους έχουν χαρακτηρισθεί
ΑΜΕΑ.
(β). Των γονέων Μονογονεϊκών Οικογενειών.
(γ). Των Πολυτέκνων Οικογενειών (τέσσερα τέκνα και άνω).
Τα ανήκοντα στις παραπάνω κατηγορίες Μέλη, θα καταλάβουν μέχρι το
50% των διατιθεμένων οικημάτων στις σειρές 3η,4η,5η,6η ,7η ,8η και 9η (κατόπιν απόφασης του ΔΣ
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της ΕΑΑΣ). Σε αυτή την περίπτωση όταν ο αριθμός των αιτούντων για παραθερισμό από τις
Ειδικές Κατηγορίες, είναι μεγαλύτερος από τα διατιθέμενα για αυτές Οικήματα (θέσεις), τόσο
συνολικά όσο και ανά παραθεριστική Σειρά, τότε εφαρμόζεται το σύστημα μοριοδότησης
όπως και στους υπόλοιπους. Προς τον σκοπό αυτόν δημιουργείται μια ξεχωριστή κατάσταση μόνο με αυτούς που ανήκουν σε αυτή την Κατηγορία, με φθίνουσα ταξινόμηση ώστε οι διατιθέμενες
θέσεις να καλύπτονται από αυτούς που έχουν τα περισσότερα Μόρια σε συνδυασμό με τις επιλογές
προτίμησης παραθεριστικής σειράς ενός εκάστου.
(3). Τα μέλη της ΕΑΑΣ που ανήκουν σε Παραρτήματα που αναφέρονται στην
Παράγραφο 4 εκτός της Αττικής και της Σαλαμίνας και οι οποίοι κατοικούν σε παραθαλάσσιες πόλεις θα τοποθετηθούν στις 1η, 2η, 10η και 11η σειρές, σύμφωνα με την ΠΔ ΓΕΣ9-24/2009 παρ.1.α
(13) (α) Παράρτημα Α.
γ. Αυτοί που υποβάλλουν Αίτηση και διαμένουν στις πόλεις Σπάρτης, Τρίπολης, Θήβας, Αράχωβας και Λειβαδιάς θα τοποθετηθούν ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν και θα
διεκδικήσουν θέση σε όλες τις Παραθεριστικές Σειρές.
δ. Συγκεντρωτικός Πίνακας Μοριοδότησης.
Λόγω Βαθμού Αποστρατείας
α) Αντγος (και αντίστοιχοι) μόρια 130
β) Υπτγος (και αντίστοιχοι) μόρια 120
γ) Ταξχος (και αντίστοιχοι) μόρια 110
δ) Σχης (και αντίστοιχοι) μόρια 110
ε) Ανχης (και αντίστοιχοι) μόρια 100
στ) Τχης (και αντίστοιχοι) μόρια 95
ζ) Λγος (και αντίστοιχοι) μόρια 90
η) Υπλγος (και αντίστοιχοι) μόρια 85
θ) Ανθλγος (και αντίστοιχοι) μόρια 80
ι) Ανθστης (και αντίστοιχοι) μόρια 75
Παραθερισμός κατά τα παρελθόντα έτη
α) Για κάθε έτος παραθερισμού τελευταίας
5ετίας αφαιρούνται 10 μόρια.
β) Για κάθε μη ικανοποίηση αίτησης της τελευταίας 5ετίας προστίθενται 20 μόρια με
την προϋπόθεση ότι δεν έχει διακοπή ενδιάμεσα η συνέχεια, από Παραθερισμό ή
μη υποβολή αίτησης όπως με λεπτομέρεια
και παραδείγματα επεξηγείται στην παράγραφο 9β(1)(γ)

Οικογενειακή κατάσταση
α) Ο έγγαμος λαμβάνουν επιπλέον 100
μόρια.
β) Καθορίζονται 30 μόρια για το πρώτο
παιδί, 40 για το δεύτερο, 50 για το τρίτο
(άγαμα ή μη εργαζόμενα μέχρι 25 ετών
και μόνον εφόσον αποτελούν προστατευόμενα μέλη), ενώ από το τέταρτο και
για κάθε επιπλέον παιδί, προστίθενται
60 μόρια.
γ) Ο Χήρος/α δεν λαμβάνει τα 100 μόρια του εγγάμου εκτός εάν έχει ανήλικα
τέκνα οπότε μεταπίπτει στην κατηγορία
των Μονογονεικών Οικογενειών
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Λόγοι υγείας,
Για λόγους υγείας των ιδίων των στελεχών 30 μόρια επιπλέον, κατόπιν
γνωμάτευσης εντός του τρέχοντος
έτους από Στρατιωτικό Νοσοκομείο,
θεωρημένης από τον Διευθυντή (ή
Υποδιευθυντή) του Νοσοκομείου,
στην οποία να αναγράφεται ότι «συνιστάται λουτροθεραπεία για τη βελτίωση της υγείας του».

