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ΘΕΜΑ:

Παιδικές Κατασκηνώσεις (Παραθερισµός Τέκνων Προσωπικού Έτους
2019)

ΣΧΕΤ:

α. Πα∆ 4-52/2008/ΓΕΣ/∆ΜΠ
β. Φ.449.2/2/779138/Σ.1269/17 Μαϊ 19/ΓΕΣ/∆3/2β

(ΟΣΟ)

1. Γνωρίζεται, κατόπιν του (β) σχετικού, ότι κατά το τρέχον έτος θα λειτουργήσουν Θερινοί Παιδικοί Σταθµοί (ΘΠΣ) ως Παιδικές Κατασκηνώσεις, στο
ΚΑΑΥ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ, σε 4 παραθεριστικές περιόδους διάρκειας 12 ηµερών, δυναµικότητας 150 παιδιών ανά περίοδο, όπως παρακάτω:
α.

1η Περίοδος, από ∆ευτέρα 01 έως Παρασκευή 12 Ιουλ 19.

β.

2η Περίοδος, από ∆ευτέρα 15 έως Παρασκευή 26 Ιουλ 19.

γ.

3η Περίοδος, από ∆ευτέρα 29 Ιουλ έως Παρασκευή 09 Αυγ 19.

δ.

4η Περίοδος, από ∆ευτέρα 12 έως Παρασκευή 23 Αυγ 19.

2. Οι δικαιούχοι συµµετοχής στον παραθερισµό και οι διατιθέµενες θέσεις
τέκνων, ανά κατηγορία προσωπικού, έχουν όπως παρακάτω:
α.
Το ε.ε. στρατιωτικό προσωπικό, βαθµού από Λχία και άνω, συµπεριλαµβανοµένων των µονιµοποιηθέντων ΕΠΟΠ: 125 θέσεις.
β.

Το πολιτικό προσωπικό: 10 θέσεις.

γ.

Το ε.α. Στρατιωτικό Προσωπικό του ΣΞ: 10 θέσεις.

δ.

Οι συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι: 5 θέσεις.

ε.
Τα τέκνα του προσωπικού που επανδρώνει τους ΘΠΣ για δύο συνεχόµενες περιόδους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, θα παραθερίζουν κατ΄
εξαίρεση (έως 2 τέκνα για κάθε δικαιούχο) για µία και µόνο παραθεριστική σειρά.
3. Οι προϋποθέσεις συµµετοχής στους ΘΠΣ του δικαιούχου προσωπικού
όλων των κατηγοριών έχουν ως εξής:
α.

Να υπηρετεί µόνο σε Φρουρά Εσωτερικού.

β.
Να έχει την επιµέλεια των τέκνων που θα δηλώσουν συµµετοχή
και σε περίπτωση που δεν υφίσταται επιµέλεια, να υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση
του γονέα που έχει την επιµέλεια, η οποία να προσκοµίζεται µαζί µε την επιθυµία
./.
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-2συµµετοχής (µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/∆ήµο ή Αστυνοµία).
γ.
Τα τέκνα που θα συµµετάσχουν να είναι ηλικίας από 7 έως 16 ετών (ηµεροµηνία γέννησης από 1/7/2003 µέχρι και 1/7/2012).
4. ∆ιαδικασία υποβολής αιτήσεων, όπως παρακάτω:
α.
Το προσωπικό που δικαιούται και ενδιαφέρεται για παραθερισµό
των τέκνων του και υπηρετεί σε Μ. Σχηµατισµούς, Σχηµατισµούς και Μονάδες που
εδρεύουν στην ΠΕ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ:
(1) Να συµπληρώσει το προβλεπόµενο έντυπο αίτησης, όπως
το υπόδειγµα του Παραρτήµατος «Α» και να το υποβάλει στην αµέσως προϊσταµένη του αρχή, µέχρι 24 Μαϊ 19. Στη συνέχεια οι δηλώσεις, αφού ελεγχθούν από
τους προϊσταµένους για την ακρίβειά τους και θεωρηθούν, να υποβληθούν στο
Γ΄ΣΣ/∆ΠΣΣ µέχρι 28 Μαϊ 19.
(2)

Συγκεκριµένα για την 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ:

(α) Οι Μονάδες, Στρατιωτικές Υπηρεσίες και Καταστήµατα
απευθείας υπαγόµενες στην 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ, να υποβάλουν τις προβλεπόµενες καταστάσεις - αιτήσεις στην 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ/∆ΠΣΣ, µέχρι ανωτέρω
ηµεροµηνία.
(β) Οι Μονάδες 165 ΜΠΕΠ, 181 ΜΚ/Β «ΧΩΚ», 193-194
ΜΠΕΠ MLRS, 323 - 324 ΛE MLRS και 326 ΛΕ «ΧΩΚ», λόγω εγγύτητας και εξοικονόµησης χρόνου, να υποβάλουν τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων απευθείας
στο Γ’ΣΣ/∆ΠΣΣ, µε κοινοποίηση στην 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ/∆ΠΣΣ.
(γ) Ο 36 Λ∆Β, λόγω εγγύτητας και εξοικονόµησης χρόνου,
να υποβάλει τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων απευθείας στην ΑΣ∆ΥΣ/∆Ι∆ΣΕ (λόγω παραθερισµού στο ΘΠΣ ΚΕΧΡΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ), µε κοινοποίηση στην 1η
ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ/∆ΠΣΣ.
β.
Το πολιτικό προσωπικό (µόνιµοι υπάλληλοι και ΣΕΙ∆) να υποβάλει
αιτήσεις Ιεραρχικά στο ΓΕΣ/Β5 (∆ΠΠ).
γ.
Το ε.α. Στρατιωτικό Προσωπικό ΣΞ να υποβάλει αιτήσεις στις Ενώσεις του (Ε.Α.Α.Σ.) µέχρι 24 Μαϊ 19, οι οποίες στη συνέχεια να διαβιβάσουν συγκεντρωτικές καταστάσεις (και τις αιτήσεις) στο Γ΄ΣΣ/∆ΠΣΣ, µέχρι 28 Μαϊ 19.
δ.
Οι Συνταξιούχοι Πολιτικοί Υπάλληλοι ΣΞ, να υποβάλλουν αιτήσεις
στο ΓΕΣ/Β5 µέχρι 24 Μαϊ 19, οι οποίες στη συνέχεια θα διαβιβασθούν µε συγκεντρωτικές καταστάσεις (και οι αιτήσεις) στο Γ΄ΣΣ/∆ΠΣΣ, µέχρι 28 Μαϊ 19.
5. Επιπρόσθετα, τονίζονται τα παρακάτω:
α.
Η κάλυψη των θέσεων της παραγράφου 2 από τους δικαιούχους
παραθερισµού θα γίνει κατ’ απόλυτη φθίνουσα σειρά της προβλεπόµενης, από το
(α) σχετικό, µοριοδότησης.

./.
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Καθορίζεται ανώτερο όριο κάλυψης των θέσεων παραθερισµού
για τις ειδικές κατηγορίες (µόνο για τρίτεκνες – πολύτεκνες οικογένειες), µέχρι ποσοστού 40% ανά σειρά, προκειµένου να αµβλυνθεί το πρόβληµα κάλυψης του µεγαλύτερου µέρους των διατιθέµενων θέσεων από το υπόψη προσωπικό και να
εφαρµοστεί αναλογική κατανοµή των υφιστάµενων θέσεων, στο πλαίσιο της ίσης
µεταχείρισης και ισονοµίας του συνόλου του προσωπικού του ΣΞ. Οι λοιπές ειδικές κατηγορίες προσωπικού (µονογονεϊκές και µε µέλος ή σύζυγο ΑΜΕΑ) εξακολουθούν να παραθερίζουν κατ΄ εξαίρεση, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο (α)
σχετικό. Συγκεκριµένα και όσον αφορά στη µοριοδότηση:
(1)

Θα προστίθενται 50 µόρια για το 4ο και για κάθε επιπλέον

τέκνο.
(2) Η αφαίρεση µορίων για τα έτη προηγούµενων παραθερισµών απαιτείται όπως πραγµατοποιηθεί, σύµφωνα µε τα παρακάτω:
(α)

ΚΑΑΥ

1/
Λόγω υλοποίησης κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη
περισσοτέρων από 8 παραθεριστικών σειρών στα ΚΑΑΥ και κατόπιν αντιστοιχίας
τους µε βάση την πρόβλεψη της (α) όµοιας Πα∆, η αφαίρεση µορίων να πραγµατοποιηθεί µε βάση τον παρακάτω πίνακα:
ΕΤΟΣ
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ο

2014

2ο

2015

3ο

2016

4ο

2017

5ο

2018

1

ΣΕΙΡΑ

ΜΟΡΙΑ

1η -2η - 8η - 9η -10η -11η
3η -7η
4η -5η -6η
1η -2η -3η - 9η -10η -11η
4η -8η
5η -6η -7η
1η -2η- 3η -4η -10η -11η -12η -13η -14η
5η -9η
6η -7η -8η
1η -2η -3η -9η -10η -11η -12η
4η -8η
5η -6η -7η
1η -2η -3η -9η -10η -11η -12η
4η -8η
5η -6η -7η

10
20
30
10
20
30
15
30
40
20
35
45
25
40
50

2/
Σε περίπτωση που στην αίτηση συµµετοχής δεν
δηλωθεί από τον δικαιούχο η παραθεριστική σειρά στην οποία παραθέρισε, τότε
να λαµβάνεται υπόψη η αντίστοιχη καταχώριση της σειράς στην καρτέλα ΚΑΑΥ.
γ.
Κατόπιν έγκρισης του Γ΄ΣΣ/∆ΠΣΣ και ενηµέρωσης του ΓΕΣ/∆3
(∆ΕΝ∆ΗΣ), δύναται να πραγµατοποιηθεί:
./.
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(7-10, 11-12, 13-14, 15-16 ετών) κατόπιν υπηρεσιακής αναφοράς των ενδιαφερόµενων.
(2) Κάλυψη τυχόν ύπαρξης κενών θέσεων (λόγω µη προσέλευσης τέκνων εγκεκριµένων δικαιούχων) θα πραγµατοποιηθεί µε απόλυτη σειρά
προτεραιότητας-µοριοδότησης, από τους αρχικά επιλαχόντες και εν συνεχεία από
λοιπούς επιθυµούντες.
(3) Καµία αίτηση παράτασης παραθερισµού δεν θα εξετάζεται,
παρά µόνο στην περίπτωση που θα υπάρξουν κενές θέσεις, µετά από την κάλυψη
και των επιλαχόντων τέκνων, και µε τήρηση της διαδικασίας µοριοδότησης.
6. Τα Γ΄- ∆΄ΣΣ/∆ΠΣΣ, στα οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται
να εκδώσουν, σε όση έκταση απαιτείται, οδηγίες εφαρµογής της παρούσας για
τους Σχηµατισµούς- Μονάδες υπαγωγής τους.
7. Οι Μονάδες των Σχηµατισµών που εδρεύουν στις Φρουρές Λάρισας
Τρικάλων, Καρδίτσας και Βόλου, να κοινοποιήσουν, µετά την τελική επιλογήκατανοµή, στην 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ/∆Υ∆Μ - ∆ΠΣΣ, καταστάσεις ανά περίοδο,
των επιθυµούντων, τη µεταφορά των τέκνων τους, µετά των συνοδών τους, στον
ΘΠΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ, µε κατάλληλο όχηµα της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ.
8. Η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ/∆Υ∆Μ, λαµβάνοντας υπόψη τις παραπάνω
υποβαλλόµενες καταστάσεις, να µεριµνήσει για τον συντονισµό και την έγκριση
διάθεσης κατάλληλων οχηµάτων για τη µεταφορά των τέκνων (µετά συνοδών) σε
κάθε περίοδο.
9. Συναφώς γνωρίζεται ότι για το έτος 2020 και εντεύθεν, προγραµµατίζεται ο παραθερισµός των τέκνων, να γίνει σε ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις.
Λοιπές λεπτοµέρειες θα κοινοποιηθούν µε νεότερη διαταγή.
10. Λοιπά όπως καθορίζονται στο (α) σχετικό.
11. Η ΑΣ∆ΥΣ/∆Ι∆ΣΕ, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για
την ενηµέρωσή της.
12. Το ΓΕΣ, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλείται για την
ενηµέρωσή του.
13. Παρακαλούµε για την ενυπόγραφη ενηµέρωση του προσωπικού σας.
14. Χειριστής: Επιτελής ∆ΠΣΣ/ΤΣΚ, Σχης (ΥΝ) Αικατερίνη Αχυροπούλου,
(τηλεφ.: 831-3153).
Υπτγος Ιωάννης Παπαναγνώστου
Ακριβές Αντίγραφο

Υποδιοικητής

Σχης (ΥΝ) Αικατερίνη Αχυροπούλου
∆ΠΣΣ/ΤΣΚ
./.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«Α»

Αίτηση Παραθερισµού Τέκνων Προσωπικού σε Θερινούς Παιδικούς Σταθµούς του ΣΞ Έτους 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
Γ΄-∆΄ ΣΣ/∆ΠΣΣ
Αποδέκτες Πίνακα «Α1», «Γ», «∆»
323 - 324 ΛΕ MLRS
326 ΛΕ «ΧΩΚ»
Ε.Α.Α.Σ.-.Π.ΕΝ.ΠΟ.Σ.Σ.
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕΣ/∆3 (∆ΕΝ∆ΗΣ)/2
ΓΕΣ/Β5 (∆ΠΠ)
1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ/∆ΠΒ- ∆ΕΠ
1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ/∆Υ∆Μ-∆ΠΣΣ
ΑΣ∆ΥΣ/∆Ι∆ΣΕ
ΜΕΡΥΠ/7ο ΕΓ
ΣΜΥ
32 ΤΑΞ ΠΖΝ
1η ΤΑΞΑΣ
61 ΜΕ
304 ΠΕΒ
ΚΕΣΝ

./.

1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ»
Β΄ ΚΛΑ∆ΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
20 Μαϊ 19
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ
Φ.449.2/6/88146/Σ.3334
ΑΙΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΤΕΚΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΡΙΝΟΥΣ
ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΣΞ ΕΤΟΥΣ 2019

ΒΑΘΜΟΣ ή Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΤΗΛΕΦ.

∆ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ
ΚΙΝΗΤΟ

1. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΠΛΟ ή ΣΩΜΑ
ΟΝΟΜΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ/ ΕΤΟΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΜΟΝΑ∆Α ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΚ
ΟΙΚΙΑΣ
ΑΛΛΟ
3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ
∆ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ

ΑΓΑΜΟΣ
ΕΓΓΑΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΕ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ
ΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΣΥΖΥΓΟΥ
ΣΥΖΥΓΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ (ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ)
ΗΛΙΚΙΕΣ:
1Ο ……2Ο …… 3Ο ……4Ο …… 5Ο ……
ΕΙ∆ΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΜΕΑ
η
ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΗΡΕΤΗ- 1 ΣΤΡΑΤΙΑ ΑΣ∆ΥΣ ΑΣ∆ΕΝ
∆ΙΑΜΟΝΗ
ΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
4. ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ 5 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ:
ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
ΚΑΑΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΘΠΣ
ΚΝΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ
ΣΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ

Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.

ΕΤΟΣ
2014
2015
2016
2017
2018

./.

ΚΑΑΥ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

Α-2

Α/Α
1.

5. ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΜΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ :
ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΛΟ
ΗΛΙΚΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
1η …2η …3η …4η …

2.

1η …2η …3η …4η …

3.

1η …2η …3η …4η …

4.

1η …2η …3η …4η …

5.

1η …2η …3η …4η …
6. ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟΝ/ΤΗΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΜΟΡΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΠΟ
ΑΡΜΟ∆ΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΣ∆ΥΣ/Γ΄ ΣΣ (ΣΕ ΕΝΣΤΑΣΗ)

ΕΙ∆ΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΦΡΟΥΡΑΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ
ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΑΥ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΘΠΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ : Πριν τη συµπλήρωση συµβουλευτείτε τις οδηγίες της πίσω σελίδας.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
-Ο∆...ΤΗΣ

……………………….., 2019
-Ο/Η∆ΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ

./.
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Με την αίτηση θα υποβάλετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαµήνου) από το οποίο αποδεικνύεται η γονική κατάσταση και τα στοιχεία των µελών οικογενείας του αιτούντα.
2. Υπεύθυνη δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων
του παιδιού και τον έχοντα την επιµέλεια του υποψηφίου για παραθερισµό τέκνου.
3. Καρτέλα ΚΑΑΥ-ΘΠΣ του δικαιούχου και η αντίστοιχη του/της συζύγου εφόσον είναι στρατιωτικός.
4. Μόνο για όσους ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, ως εξής:
α.

∆ιαζευγµένοι – εν διαστάσει Γονείς

(1) Για τους έχοντες την επιµέλεια, το διαζευκτήριο ή το ιδιωτικό συµφωνητικό που θα φαίνεται η επιµέλεια των τέκνων.
(2) Για τους µη έχοντες την επιµέλεια, έγγραφη συγκατάθεση του γονέα που έχει την επιµέλεια (µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής
από ΚΕΠ – ∆ήµο ή Αστυνοµία).
β.

Γονέας ΑΜΕΑ

Βεβαίωση ποσοστού αναπηρίας Α΄ Βάθµιας Νοµαρχιακής Επιτροπής (Κ.Ε.Π.Α.) ή ΑΣΥΕ.
6. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή δικαιολογητικό του δικαιούχου, κατόπιν αίτησης του Σχηµατισµού κατά τη διαδικασία ελέγχου της αίτησης, για τη
δικαιολόγηση των στοιχείων αυτής, σε περιπτώσεις αµφιβολιών ή διαφορετικών στοιχείων από αυτά στο αρχείο της Στρατιωτικής Υπηρεσίας.
ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
1. Υποχρεωτική συµπλήρωση όλων των στοιχείων µε µικρά γράµµατα .
2. Στην παράγραφο 3 Οικογενειακή Κατάσταση αναγράφεται ΝΑΙ ή
ΟΧΙ και υποβάλλονται συνηµµένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ενώ συµπληρώνεται µόνο σε περίπτωση που ο δικαιούχος ανήκει σε κάποια από τις
ειδικές κατηγορίες π.χ. πολύτεκνος (τέσσερα παιδιά και άνω), σύζυγος ή τέκνο ΑΜΕΑ, µονογονεϊκή οικογένεια. Σε περίπτωση υποβολής των απαιτούµενων δικαιολογητικών στην αντίστοιχη ∆νση που ανήκει, αρκεί µόνο το έγγραφο κατηγοριοποίησης-έγκρισης της αντίστοιχης ∆νσης.
3. Τα στοιχεία του/της συζύγου συµπληρώνονται µόνο εφόσον το επάγγελµα του/της συζύγου είναι στρατιωτικός. Στην περίπτωση αυτή να επι-

./.
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συνάπτεται βεβαίωση του ∆κτή της Μονάδας, του µη αιτούντος συζύγου, µε
τους παραθερισµούς της τελευταίας πενταετίας.
4. Ο αριθµός και οι ηλικίες των παιδιών, που είναι εξαρτώµενα µέλη
του δικαιούχου, λαµβάνονται υπόψη στη µοριοδότηση, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος δεν επιθυµεί να παραθερίσει το σύνολο των τέκνων του ή αυτά δεν έχουν δικαίωµα, λόγω ηλικίας.
5. Η παράγραφος 4 Παραθερισµός 5 Τελευταίων Ετών συµπληρώνεται ανά έτος αν ο/η σύζυγος παραθέρισε κατά την προηγούµενη 5ετία σε ΚΑΑΥ (συµπληρώνοντας ΝΑΙ/ΟΧΙ), µε τη σειρά παραθερισµού και ο αριθµός των
τέκνων που παραθέρισε σε κατασκήνωση γράφοντας π.χ. τέκνα:2 Κατασκήνωση: Κεχριές. Τα δηλωθέντα στοιχεία ελέγχονται από τους τηρούντες τα
ατοµικά έγγραφα.
6. Στην περιοχή υπηρέτησης του/της δικαιούχου συµπληρώνεται
ΝΑΙ/ΟΧΙ αν ο δικαιούχος υπηρετεί στην ΠΕ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ΠΕ ΑΣ∆ΥΣ ή ΑΣ∆ΕΝ, ενώ δηλώνεται κατά όµοιο τρόπο ο τόπος διαµονής της οικογένειας. Σε
περίπτωση που µείνει κενό, λογίζεται ότι η οικογένεια διαµένει στην ΠΕ, που
υπηρετεί ο/η δικαιούχος.
7. Στην επιλογή Παραθερισµού στο Τρέχον Έτος αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΙ σε περίπτωση στέγασης σε ΚΑΑΥ ή ΟΧΙ για την περίπτωση µη στέγασης, καθώς και το ΚΑΑΥ. Η Μονάδα/Υπηρεσία του δικαιούχου είναι υπεύθυνη να ενηµερώσει την παρούσα παράγραφο πριν την αποστολή της δήλωσης στην ΑΣ∆ΥΣ ή στο Γ΄ ΣΣ.
8. Στην παράγραφο 5 οι αριθµοί εκτός του πλαισίου αναφέρονται
στις παραθεριστικές σειρές, ενώ εντός του πλαισίου συµπληρώνεται ο αριθµός 1 ή 2 ή 3 ή 4 ανάλογα µε τον αριθµό σειράς κατά προτεραιότητα επιθυµίας αντίστοιχης περιόδου παραθερισµού. Παράδειγµα: Η συµπλήρωση: 1η 2
2η 4 3η 1 4η 3 σηµαίνει ότι ο δικαιούχος επιθυµεί 1η επιλογή την 3η παραθεριστική σειρά, 2η επιλογή την 1η σειρά, 3η επιλογή την 4η σειρά και 4η επιλογή την 2η σειρά.
9. Στην παράγραφος 6 Μοριοδότηση συµπληρώνονται από τον αιτούντα τα µόρια της αίτησής του, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Παράρτηµα «7/Θ» της Πα∆ 4-52/2008/ΓΕΣ/∆ΜΠ «Θέµατα Οργάνωσης και Λειτουργίας
Βρεφονηπιακών Σταθµών ΣΞ», αφού ληθφεί υπόψη η Παρ 7β του παρόντος
και ακολούθως ελέγχονται για την ορθότητά τους από τον Αρµόδιο Χειριστή
του Σχηµατισµού, ο οποίος διενεργεί τη µοριοδότηση (διορθώσεις µε κόκκινο
στυλό). Σε περίπτωση ενστάσεων ή αναφορών η αίτηση ελέγχεται από κατάλληλη επιτροπή του Σχηµατισµού, αποτελούµενη από τον Επιτελάρχη, ∆ντή
∆ΠΣΣ, επιτελή ∆ΠΣΣ (υπεύθυνος µοριοδότησης) η οποία µε πρακτικό της
αποφαίνεται επί τυχόν προβλήµατος (διορθώσεις µε πράσινο στυλό) και ακολούθως ενηµερώνεται ο ενδιαφερόµενος.
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Υπτγος Παντελής Κατσαΐτης
Ακριβές Αντίγραφο

Επιτελάρχης

Σχης (ΥΝ) Αικατερίνη Αχυροπούλου
∆ΠΣΣ/ΤΣΚ
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