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Αθήνα: 17 Φεβ 2022 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ Ε.Α.Α.Ν. (ΚΑ.ΠΑ.- ΕΑΑΝ 2022) 
 

ΣΧΕΤ.: α. ΝΔ 1171/20.05.1972 (ΦΕΚ Α΄82)  «Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών 
Ενόπλων Δυνάμεων». 

β. ΠΔ 576/24.06.1978 (ΦΕΚ Α΄124 ) «Περί Κυρώσεως Κανονισμού Οργανώσεως 
και Λειτουργίας Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού». 

γ. Φ.400/32/82424/Σ.343 (ΦΕΚ Β’ 1139/03.06.2011 Τ.Β’.) όπως ισχύει. 
δ. ΓΕΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β3-VI Φ440.1/61/3756 
ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑΝ 
στ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΕΑΑΝ (ΚΑ.ΠΑ.-ΕΑΑΝ), 2012 
ζ. Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ’ αριθμ. Π. 109/29-07-2021 Θέμα 10ο Σύσταση     

Επιτροπής για αναθεώρηση ΚΑ.ΠΑ/ΕΑΑΝ 
η. Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ’ αριθμ. Π.137/17-02-2022 Θέμα 8Ο Έγκριση       

Κανονισμού Παραθερισμού Ε.Α.Α.Ν. (ΚΑ.ΠΑ.ΕΑΑΝ) από 17 Φεβρουαρίου 2022. 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΓΕΝΙΚΑ 
 
     1. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ αφού έλαβε υπόψη του τα σχετικά, τις προτάσεις των Μελών μας, 
την μακροχρόνια πείρα της ΕΑΑΝ και τις ιδιαιτερότητες που έχει ο Παραθερισμός των 
Αποστράτων ενέκρινε και εξέδωσε τον νέο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΕΑΑΝ 
(ΚΑ.ΠΑ.-ΕΑΑΝ 2022) σύμφωνα με το πνεύμα των σχετικών (α) έως (ε) ο οποίος ισχύει 
εφεξής σύμφωνα με τα σχετικά (ζ) και (η)  και  αντικαθιστά τον προηγούμενο σχετ (στ) 
που καταργείται. 
 
     2. Ο παρών Κανονισμός αφορά τον παραθερισμό των αποστράτων και των 
Ορφανικών οικογενειών στα «παραθεριστικά κέντρα του Π.Ν.» και στα ιδιωτικά 
ξενοδοχεία / πανσιόν / ενοικιαζόμενα δωμάτια / καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ο 
οποίος χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την ΕΑΑΝ. Χάριν συντομίας στον παρόντα 
Κανονισμό, όπου αναγράφεται «Ιδιωτικά Ξενοδοχεία» εννοείται και πανσιόν / 
ενοικιαζόμενα δωμάτια / καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. 
 
     3. Όλες οι παραθεριστικές περίοδοι στα ιδιωτικά ξενοδοχεία θεωρούνται κύριες. 

 
-//- 
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     4. Οι περίοδοι όλων των παραθεριστικών κέντρων ΠΝ που αρχίζουν  περίπου (+/-) 
3-4 ημέρες από 1η Ιουνίου έως 20 Σεπτεμβρίου θεωρούνται κύριες. 
  
     5. Οι περίοδοι όλων των παραθεριστικών κέντρων ΠΝ, που καθορίζονται από το ΓΕΝ 
και που αρχίζουν  περίπου (+/-) 3-4 ημέρες πριν την 1η Ιουνίου και μετά  περίπου (+/-) 3-
4 ημέρες την 21η Σεπτεμβρίου θεωρούνται δευτερεύουσες. 
 
     6. Στις δευτερεύουσες παραθεριστικές περιόδους του Π.Ν. μπορεί να παραθερίσει 
οποιοσδήποτε, άσχετα εάν παραθερίζει και σε κύρια περίοδο, χωρίς να του αφαιρεθούν 
μόρια και χωρίς να εγγραφεί στους πίνακες Β (ΕΚΠΕ), Γ (ΕΚΔΕ), και Δ (ΕΚΤΕ) όπως 
αυτοί περιγράφονται στις κατωτέρω παραγράφους 11β , 11γ και 11δ  με σειρά 
προτεραιότητας ανάλογα των μορίων που έχει. Όσοι δηλώσουν μόνο δευτερεύουσες 
περιόδους, έχουν προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων.  
 
     7. Προϋπόθεση παραθερισμού είναι η λήψη ταυτότητας της ΕΑΑΝ. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β  
ΑΙΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 

 
     8. Κάθε χρόνο, ενδεικτικά περί τον μήνα Μάρτιο, οι επιθυμούντες να παραθερίσουν 
το έτος αυτό, υποβάλλουν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της Ιστοσελίδας της ΕΑΑΝ  «Αίτηση 
Παραθερισμού». Ο ακριβής χρόνος θα ανακοινώνεται από την ΕΑΑΝ γιατί απαιτείται 
προηγούμενα ο καθορισμός των λεπτομερειών από το ΓΕΝ σχετικά με την διάθεση 
καταλυμάτων του Π.Ν. Για την συμπλήρωση της Αίτησης απαιτείται αριθμός ταυτότητας 
ΕΑΑΝ και αριθμός μητρώου ΜΤΝ. Η συμπλήρωση είναι απλή και γίνεται σύμφωνα με τις 
οδηγίες που υπάρχουν στην Ιστοσελίδα. Μετά την αποστολή της Αίτησης ο αιτών 
λαμβάνει πλήρη ανάλυση της μοριοδότησης του με δυνατότητα να αιτήσει διόρθωση της  
εάν εντοπίσει λάθη σε αυτήν. Επίσης μπορεί να επισυνάψει ηλεκτρονικά τα 
δικαιολογητικά που ενδεχομένως απαιτούνται. 
 
     9. Δικαίωμα υποβολής Αίτησης παραθερισμού, ως παράγραφος 1 του 
Παραρτήματος Α’ του παρόντος κανονισμού έχουν όλοι οι Αξιωματικοί ε.α. και οι 
Ανθυπασπιστές ε.α. του Π.Ν. και του Λ.Σ.- ΕΛΛ.ΑΚΤ, όπως και τα ορφανικά μέλη κάθε 
οικογένειας. Διευκρινίζεται ότι, εάν λαμβάνουν από τον ίδιο θανόντα Αξιωματικό ε.α. 
μέρισμα του ΜΤΝ η/ο χήρα/ος  και τα παιδιά, δικαίωμα υποβολής έχει η/ο χήρα/ος. Εάν 
δεν υπάρχει χήρα/ος και το μέρισμα του ΜΤΝ λαμβάνουν τα παιδιά του, τότε δικαίωμα 
υποβολής έχει το μεγαλύτερο σε ηλικία παιδί. 
 
    10. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα Δ (ΕΚΤΕ)  δεν παραθερίζουν το επόμενο 
έτος, όσοι είναι στο πίνακα Γ (ΕΚΔΕ)   δεν παραθερίζουν  τα δύο επόμενα έτη καθόσον 
στο επόμενο έτος μεταπίπτουν στον πίνακα Δ, όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα Β 
(ΕΚΠΕ) δεν παραθερίζουν τα τρία επόμενα έτη ΕΚΤΟΣ από τις εξαιρέσεις που 
προβλέπονται από το παρόν. 

 
 

-//- 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ  
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 

  
     11. Η επεξεργασία των στοιχείων των υποβληθεισών αιτήσεων των μελών εκτελείται 
από το πρόγραμμά επεξεργασίας δεδομένων και ως αποτέλεσμα αυτής εκδίδονται            4 
πίνακες για κάθε παραθεριστικό κέντρο και παραθεριστική περίοδο του ΠΝ και ξεχωριστά 
για τα ιδιωτικά ξενοδοχεία, δηλαδή: 
 
 α. Ο πίνακας (Α) «ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΒΑΣΕΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΟΡΙΩΝ) ΤΟΥΣ». Σ’ αυτόν τον πίνακα αναφέρονται αυτοί που 
παραθερίζουν καθώς και οι αναπληρωματικοί. 
 
 β. Ο πίνακας     (Β) «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 
ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝ ΚΑΙ ΕΑΑΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» (ΕΚΠΕ). 
 
 γ. Ο πίνακας (Γ) «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝ ΚΑΙ ΕΑΑΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» 
(ΕΚΔΕ). 
 
 δ. Ο πίνακας (Δ) «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝ ΚΑΙ ΕΑΑΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» 
(ΕΚΤΕ). 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

  ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ  
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 

 
     12. ΣΤΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΠΝ. 
 
 α. Από τον πίνακα παραθερισμού Α παραθερίζουν όσοι έχουν επιλεγεί από 
το πρόγραμμα του Η/Υ , ανάλογα με τα μόρια και τις θέσεις που διατίθενται σε κάθε 
περίοδο από το ΓΕΝ. Τυχόν κενά οικήματα / δωμάτια συμπληρώνονται από τους 
αναπληρωματικούς του ίδιου πίνακα κατά σειρά μορίων και οι οποίοι έχουν δηλώσει 
επιθυμία να παραθερίσουν 10 ημέρες νωρίτερα από την έναρξη της παραθεριστικής 
περιόδου τηλεφωνικά ή με e-mail. Σε περίπτωση που ικανοποιηθούν όλοι οι 
επιθυμούντες να παραθερίσουν αναπληρωματικοί που αναγράφονται στον πίνακα Α και 
υπάρχουν ακόμη κενά, τότε μπορεί να συμπληρωθεί ο πίνακας από τους εγγεγραμμένους 
στον πίνακα Δ (ΕΚΤΕ)  της ίδιας περιόδου από άτομα που έχουν δηλώσει επιθυμία 
παραθερισμού 10 ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου αυτής με τα ίδια ως ανωτέρω 
μέσα. Εφόσον εξαντληθεί και ο πίνακας Δ (ΕΚΤΕ) τότε συμπληρώνεται ο παραθερισμός 
από τους πίνακες Γ (ΕΚΔΕ) και Β (ΕΚΠΕ) ύστερα από απόφαση του ΔΣ. Όσοι δεν 
δηλώσουν επιθυμία παραθερισμού όπως παραπάνω αναγράφεται, σημαίνει ότι δεν 
επιθυμούν να παραθερίσουν και επομένως δεν θα ερωτηθούν τηλεφωνικά από την ΕΑΑΝ 
εάν επιθυμούν παραθερισμό.  

-//- 
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     13. ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
 
 α. Η περίοδος παραθερισμού είναι από την 1η Ιουνίου μέχρι την 30η 
Σεπτεμβρίου. Από τον πίνακα Α επιλέγονται να παραθερίσουν κατά σειρά μορίων 
(βαθμών) τα μέλη που έχει καθορίσει αριθμητικά το ΔΣ/ΕΑΑΝ. Κατ’ εξαίρεση στα 
επιλεγέντα προς παραθερισμό μέλη συμπεριλαμβάνονται ανεξαρτήτως μορίων, εφόσον 
έχουν υποβάλλει αιτήσεις, δύο (2) βετεράνοι, τρεις (3) πολύτεκνοι, δύο (2) 
ανθυπασπιστές, τρεις (3) με χρόνια πάθηση και αναπηρία από 80% και άνω, έξι (6) 
σύζυγοι / τέκνα ΑμεΑ, τρία (3) άτομα από την Πρόνοια καθώς και οι  αναφερόμενοι  στην 
παράγραφο ‘’22’’ του παρόντος κανονισμού. 
 
 β. Εφόσον δεν συμπληρωθεί ο πίνακας παραθερισμού από τον πίνακα Α, 
δύνανται να συμπεριληφθούν στον πίνακα παραθερισμού κατά σειρά μορίων από τον 
πίνακα Δ (ΕΚΤΕ).  
 
 γ. Ειδικές κατηγορίες από αυτόν τον πίνακα Δ (ΕΚΤΕ)  δεν επιλέγονται. 
 

     δ. Το ποσόν που καταβάλει η ΕΑΑΝ στον κάθε δικαιούχο  παραθερισμού σε  
Ιδιωτικά ξενοδοχεία,  για διαμονή πέντε (5) έως δέκα (10) ημερών είναι έως 350 ευρώ. 
Για παραμονή μικρότερη των πέντε  ημέρων θα καταβάλλεται ποσό έως 70 ευρώ 
ημερησίως.  

       (1)  Αν το κόστος καταλύματος για διαμονή πέντε (5) έως δέκα (10) ημερών 
υπερβαίνει το ποσό των 350 ευρώ στην/ις απόδειξη/εις  ή το/α τιμολόγιο/α, θα θεωρούνται 
έγκυρες/α αλλά το υπερβαίνον ποσό δεν θα πληρώνεται από την ΕΑΑΝ. Αν το κόστος 
καταλύματος είναι μικρότερο των 350 ευρώ, θα πληρώνεται από την ΕΑΑΝ το 
αναγραφόμενο ποσό στην απόδειξη ή στο τιμολόγιο. Το αυτό ισχύει σε περίπτωση 
προσκομίσεως πλέον της μίας απόδειξης / τιμολογίου. 

       (2)  Αν το συνολικό κόστος καταλύματος για διαμονή μίας (1) έως τεσσάρων  
(4) ημερών υπερβαίνει το  ποσό των 70 ευρώ ημερησίως  στην απόδειξη ή το τιμολόγιο 
θα θεωρούνται έγκυρες/α, αλλά το υπερβαίνον ποσό δεν θα πληρώνεται από την ΕΑΑΝ. 
Σε περίπτωση που το συνολικό κόστος καταλύματος είναι μικρότερο των 70 ευρώ 
ημερησίως, θα πληρώνεται από την ΕΑΑΝ το αναγραφόμενο ποσό στην απόδειξη ή στο 
τιμολόγιο. Το αυτό ισχύει σε περίπτωση προσκομίσεως πλέον της μίας απόδειξης / 
τιμολογίου. 

      (3) Οι δικαιούχοι δύνανται να παραθερίζουν περισσότερο των 10 ημερών 
εφόσον το κατάλυμα κοστίζει λιγότερο, μέχρι την συμπλήρωση του ποσού των 350 ευρώ.   

ε. Για την πληρωμή των ποσών στους δικαιούχους του παρόντος άρθρου  από τον 
ταμία της ΕΑΑΝ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο (δ), απαιτούνται 
τα παρακάτω:  

     (1)  Πρακτικό του ΔΣ/ΕΑΑΝ με τα ονόματα των δικαιούχων για το τρέχον έτος, 
με το οποίο θα εντέλλεται και η πληρωμή τους.   

     (2)   Νόμιμη Απόδειξη/εις ή τιμολόγιο/α του/των καταλύματος/των, ή 
ηλεκτρονική απόδειξη για τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα και τις προϋποθέσεις της παραγράφου ‘’δ’' παρόντος άρθρου (13), όπου θα 
αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου παραθερισμού και ο αριθμός ήμερών ή 
το χρονικό διάστημα παραθερισμού, εντός των χρονικών ορίων της παραθεριστικής 
περιόδου από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους.   

-//- 
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Η νομιμότητα των παραπάνω παραστατικών θα ελέγχεται από τον ταμία της 
ΕΑΑΝ. 

       (3)  Οι αποδείξεις ή τα τιμολόγια θα πρέπει να προσκομίζονται  στον ταμία της 
ΕΑΑΝ το αργότερο μέχρι 15 Οκτωβρίου του έτους παραθερισμού. 

 
 στ.  Με απόφαση του ΔΣ/ΕΑΑΝ τηρείται ποσόστωση μεταξύ Αποστράτων ΠΝ 
και Λ.Σ.- ΕΛΛ.ΑΚΤ.  
 
    14. Όσοι από τους επιλεγέντες δεν παραθερίσουν, αναιτιολόγητα και χωρίς έγγραφη 
ειδοποίηση της ΕΑΑΝ, θεωρείται ότι παραθέρισαν και τα επόμενα τρία  έτη κατατάσσονται 
στους πίνακες Β (ΕΚΠΕ) και Γ (ΕΚΔΕ) και Δ (ΕΚΤΕ). 
 
    15. Το σύστημα αυτό δεν έχει αναπληρωματικούς. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
    16. Αλλαγές παραθεριστών μεταξύ των διαφόρων περιόδων σε οποιοδήποτε 
παραθεριστικό κέντρο επιτρέπονται μόνο κατόπιν εγκρίσεως ΔΣ/ΕΑΑΝ. 
 
    17. Η απόκτηση βαθμών (μορίων), καθορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
Παράρτημα ”A” του παρόντος κανονισμού. 
 
    18. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας τα Μέλη ειδικών κατηγοριών ως κατωτέρω 
παραθερίζουν χωρίς μοριοδότηση: 
 

  α. Όσοι έχουν σύζυγο ή τέκνο ΑμεΑ.  
  Ως άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ), όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρ. 1 του 

άρθρου 60 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α΄), νοούνται τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον 67%, καθώς επίσης και τα ανήλικα άτομα που πάσχουν από σακχαρώδη 
διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%.     Για 
την ασθένεια ή αναπηρία γνωματεύει το οικείο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας 
(ΚΕ.Π.Α.) ή η Ανώτατη κατά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) Υγειονομική Επιτροπή. 

 

{ Άρθρο 60  του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α΄) 
1. Ως «Άτομα με Αναπηρίες (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 στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους. } 

 
               β. Ο γονέας ανήλικου τέκνου, που ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα την επιμέλεια 
αυτού, είτε εν τοις πράγμασι είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης. 
 
               γ. Πολύτεκνες οικογένειες (4 παιδιά και άνω) 
 
               δ. Οικογένειες στελεχών που απεβίωσαν εν υπηρεσία. 
   

-//- 
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  19. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ δύναται να διαθέτει καταλύματα χωρίς μοριοδότηση σε : 
              α. Βετεράνους εφ΄ όσον διαθέτουν ταυτότητα Βετεράνου της ΕΑΑΝ. 
              β. Εθελοντές και Μέλη της ΠΡΟΝΟΙΑΣ της ΕΑΑΝ. 
              γ. Μακροχρόνια ασθενείς με ποσοστό αναπηρίας άνω των 80%. 

 
    20.  Οι ειδικές ως άνω κατηγορίες παραθερίζουν χωρίς μοριοδότηση, αφού υποβάλουν 
κανονικά Αίτηση Παραθερισμού. Λόγω του μεγάλου αριθμού αποστράτων που αιτούν 
παραθερισμό σε σχέση με τα διατιθέμενα καταλύματα, το ΔΣ/ΕΑΑΝ δύναται, για το γενικό 
καλό, να αποφασίσει τον παραθερισμό τους σε περίοδο διαφορετική από αυτή που 
ζήτησαν ή και μη παραθερισμό κάθε χρόνο. 
                        
    21. Σε περίπτωση που στην ίδια οικογένεια υπάρχουν περισσότερα του ενός μέλη 
δικαιούμενα παραθερισμού, όπως π.χ. απόστρατοι και τα δύο μέλη, τότε εφ όσον 
επιλεγούν για παραθερισμό και οι δύο, παραθερίζει το ίδιο έτος ένα από τα δικαιούμενα 
μέλη κατόπιν δικής τους επιλογής. 
 
    22. Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζονται οι κατ’ εξαίρεση πριμοδοτήσεις 
παραθερισμού (bonus) σε πρόσωπα που παρέχουν εθελοντικά υπηρεσίες στην ΕΑΑΝ, 
σε μέλη του ΔΣ της ΕΑΑΝ και των Παραρτημάτων αυτής. 
 
    23. Σε περίπτωση αποδεδειγμένων λαθών και για συγκεκριμένες περιπτώσεις η 
επίλυση τους γίνεται από το ΔΣ/ΕΑΑΝ. 
 
    24. Σε περίπτωση αλλαγής οικογενειακής καταστάσεως ή άλλων στοιχείων, ο 
ενδιαφερόμενος υποχρεούται να τα γνωρίσει με υπεύθυνη δήλωση και με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση παραθερισμού. Σε περίπτωση μη ενημερώσεως των 
στοιχείων τους, θα επιβάλλονται κυρώσεις μη δυνατότητας παραθερισμού κατόπιν 
αποφάσεως ΔΣ/ΕΑΑΝ. 
 
    25 Τα αναφερόμενα στον παρόντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΕΑΑΝ θα 
εφαρμοσθούν από τον παραθερισμό του 2022. 
 
    26. Ο παρών κανονισμός είναι δυναμικός και θα αναθεωρείται κατ’ έτος, ανάλογα με 
τις διαπιστώσεις και τις υποδείξεις των Μελών μας που θα υπάρξουν μετά την σχετική 
απόφαση του ΔΣ/ΕΑΑΝ. 

 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Α» : Γενικοί όροι και μοριοδότηση  παραθερισμού μελών ΕΑΑΝ 
 

Α – 1 



ΚΑ.ΠΑ.- ΕΑΑΝ 2022                                                                                                          Αρχικός 

 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Στον Κανονισμό  Παραθερισμού  ΕΑΑΝ                     17 Φεβ  2022 

 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΑΑΝ 
 

    1. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ: 
 

α.   Απόστρατοι  Αξιωματικοί ΠΝ και Ανθυπασπιστές Π.Ν. ως και χήροι/ες αυτών 
για παραθεριστικά κέντρα του Π.Ν. (όπου επιτρέπονται Ανθυπασπιστές) και ιδιωτικά 
Ξενοδοχεία. 

β . Απόστρατοι Αξιωματικοί - Ανθυπασπιστές ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, Χήροι/ες Αποστράτων 
Αξιωματικών – Ανθυπασπιστών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ,  μόνο για ιδιωτικά Ξενοδοχεία. 

γ.  Κηδεμόνες ανηλίκων (κάτω των 18 ετών), ορφανών, θανόντων Αξιωματικών 
και Ανθυπασπιστών Π.Ν. (Και ΛΣ-ΕΛΑΚΤ μόνο για ιδιωτικά Ξενοδοχεία). 

                    : 
 
    2. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 
 
 Όπως προβλέπεται στην παράγραφο 8 του κυρίου σώματος του παρόντος 
κανονισμού. 
 
    3. ΑΤΟΜΑ ΔΥΝΑΜΕΝΑ ΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΟΥΝ: 
 

α. Δικαιούμενα παραθερισμού (μετά βαθμολογίας): 
(1) Ο/Η Σύζυγος του δικαιούμενου παραθεριστή. Ως σύζυγοι νοούνται και 

τα μέρη συμφώνου συμβίωσης του ν. 4356/2015 (ΦΕΚ 181 Α΄). 
  (2) Τέκνα όπως στην παράγραφο  6γ(3) του παρόντος παραρτήματος. 

β. Λοιπά φιλοξενούμενα μέλη  (άνευ βαθμολογίας), όπως καθορίζονται εκάστοτε 
από τον ΚΟΛ/ΘΑΝ μέχρι τρία (3) άτοµα, χωρίς δέσμευση για την κατανομή οικήματος  
και ανάλογα με την παρεχόμενη διαθεσιμότητα, εκ των : 

(1)  Γονέων του δικαιούχου παραθεριστή ή της συζύγου.  
(2) Των άγαμων τέκνων και των δύο συζύγων από το 18ο έως το 25ο έτος 

της ηλικίας τους.  
                     (3) Των άγαμων αδελφών, τα οποία δικαιούνται παραθερισμού (φιλοξενίας) 
εφόσον συντηρούνται από τον παραθεριστή, γεγονός το οποίο θα πρέπει  
 

 
 



ΚΑ.ΠΑ.- ΕΑΑΝ 2022                                                                                                          Αρχικός 

 
 

Α - 2 
 
να αποδεικνύεται µέσω φορολογικής δήλωσης ή άλλου επισήμου εγγράφου. 

(4) Οικιακής βοηθού μέχρι ενός (1) ατόμου 
γ. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον παραθερισμό των ανωτέρω είναι να 

αναγράφονται στην αίτηση - δήλωση επιθυμίας παραθερισμού. 
  
    4. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ: 
 
 α. Οι πίνακες των δικαιουμένων παραθερισμού καθορίζονται με βάση την 
λαμβανομένη βαθμολογία. 
 
 β. Τα άτομα που δύνανται να παραθερίσουν ως ανωτέρω παράγραφος 3 
διαχωρίζονται σε: 
  (1).  Τα δικαιούμενα και βαθμολογούμενα. 
  (2).  Λοιπά μέλη άνευ βαθμολογίας. 
 
 γ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προτεραιότητα έχει αυτός που έχει να 
παραθερίσει περισσότερα χρόνια. Σε περίπτωση ιδίων ετών από προηγούμενο 
παραθερισμό, λαμβάνονται κατά σειρά τα έτη αποστρατείας και η ηλικία προς όφελος του 
παλαιοτέρου απόστρατου και του μεγαλύτερου σε ηλικία. 
 
 δ. Ο τύπος του διατιθέμενου οικήματος (όχι ξενοδοχείου) στους ανώτατους 
αξιωματικούς ε.α. , καθορίζεται με βάση τη σειρά αρχαιότητος. 
 
 ε. Ο τύπος του καταλύματος στους ανώτερους και κατώτερους αξιωματικούς 
(οικήματος ή ξενοδοχείου) θα γίνεται με βάση την αρχαιότητα και τα δικαιούμενα 
βαθμολογίας μέλη. 
 
    5. ΕΚΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ. 
 
 Κάθε δικαιούμενος υποβολής αιτήσεως παραθερισμού, θα προσδιορίζει πρώτη 
και δεύτερη προτίμηση και το σύστημα της μηχανοργάνωσης θα τον κατατάσσει 
αυτόματα ανάλογα με τα μόριά του και σε σχέση και με τους υπολοίπους που έχουν 
υποβάλει αίτηση για αυτές τις δύο περιόδους. Σε περίπτωση μη εξυπηρετήσεως κατά την 
πρώτη ή δεύτερη προτίμησή του, αναγράφεται ως αναπληρωματικός σε όποια από τις 
δύο προτιμήσεις του κατέχει καλύτερη σειρά, ως αναπληρωματικός ή έχει περισσότερες 
πιθανότητες παραθερισμού. 
 
    6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) 
 
 α. Η βαθμολογία (μοριοδότηση) των αιτήσεων γίνεται με βάση τα παρακάτω 
κριτήρια για τους αποστράτους και τις χήρες:  
   (1)  Αποστρατευτικός βαθμός (όχι συνταξιοδοτικός). 
   (2)  Προσωπική και οικογενειακή κατάσταση. 
   (3)  Έτη παραθερισμού τελευταίας πενταετίας. 
   (4)  Έτη εν αποστρατεία. 
   (5)  Έτη μη παραθερισμού 
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 β Αποστρατευτικός βαθμός (όχι συνταξιοδοτικός) 
 
 Αντιναύαρχος μόρια 130 
 Υποναύαρχος μόρια 120 
 Αρχιπλοίαρχος μόρια 110 
 Πλοίαρχος μόρια  100 
 Αντιπλοίαρχος μόρια 90 
                        Πλωτάρχης μόρια 85 

 Υποπλοίαρχος μόρια 80 
 Ανθυποπλοίαρχος μόρια 75 
 Σημαιοφόρος μόρια 70 
 Ανθυπασπιστής μόρια 65 
  
 γ. Προσωπική και οικογενειακή κατάσταση. 
 
         (1). Οι έγγαμοι λαμβάνουν επιπλέον 100 μόρια 
 
       (2). Οι εν χηρεία λόγω θανάτου συζύγου λαμβάνουν 50 μόρια 
 
   (3). Καθορίζονται 30 μόρια για το πρώτο παιδί, 40 για το δεύτερο, 50 για 
το τρίτο (άγαμα ή μη εργαζόμενα  μέχρι 25 ετών και μόνο εφόσον αποτελούν 
προστατευόμενα μέλη), ενώ από το τέταρτο και για κάθε επί πλέον παιδί, προστίθενται 
60 μόρια. Για τα άνω των 18 ετών απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τις 
ανωτέρω προϋποθέσεις και αντίγραφο της τελευταίας φορολογικής δήλωσης Ε1. 
   (4). Για λόγους υγείας των ιδίων των δικαιούχων 30 μόρια επί πλέον, 
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 την βελτίωση της υγείας του. 
 
 δ. Έτη παραθερισμού τελευταίας πενταετίας. 
             (1) Για κάθε έτος παραθερισμού τελευταίας πενταετίας αφαιρούνται 10 
μόρια. 
 
 ε. Έτη εν αποστρατεία. 
   (1) Για κάθε έτος από την αποστρατεία λαμβάνονται 2 μόρια 
   (2) Οι χήρες λαμβάνουν 2 μόρια για κάθε έτος χηρείας.  
 
 στ. Έτη μη παραθερισμού. 
   (1) Για κάθε έτος μη παραθερισμού αφαιρούνται από 0 έως -70 μόρια.  
   (2) Τα έτη μη παραθερισμού μετρώνται από την αποστρατεία ή από το 
τελευταίο έτος παραθερισμού. Σε αυτά δεν προσμετρώνται παραθερισμοί σε 
παραθεριστικά κέντρα του Π.Ν. τις δευτερεύουσες περιόδους.  
   (3) Ο μέγιστος χρόνος μη παραθερισμού είναι τα 7 έτη, που στατιστικά 
είναι ο μέσος όρος της συχνότητας παραθερισμού των αποστράτων. 
   (4) (I) Όποιος έχει να παραθερίσει 8 ή περισσότερα έτη λαμβάνει 
μόρια (0). 
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                                 (II) Όποιος παραθέρισε το προηγούμενο έτος λαμβάνει -70 
μόρια. 
   (III) Όποιος παραθέρισε δύο χρόνια πριν λαμβάνει μόρια -60. 
             (IV) Συνεχίζεται για κάθε έτος μη παραθερισμού αφαιρούμενων 10 
μορίων μέχρι του 8ου έτους όπου λαμβάνει μηδέν (0) μόρια.  
 
 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΚΑ.ΠΑ.- ΕΑΑΝ 2022                                                                                                          Αρχικός 

 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ  
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΕΑΑΝ 

 

α/α 
Τροποποίησης 

Αριθμός και 
Ημερομηνία 

Τροποποίησης 

Ημερομηνία 
Καταχώρησης 
Τροποποίησης 

Καταχώρησε την τροποποίηση 

Βαθμός Ονοματεπώνυμο Μονογραφή 

Αρχικός 17-2-2022 17-2-2022 Περιέχονται στο παρόν 

    

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
Οδηγίες: 
 1. Οι μεταβολές στον παρόντα Κανονισμό επιφέρονται μόνο κατόπιν 
αποφάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ 
 2. Στον παραπάνω πίνακα καταχωρείται κάθε σχετική απόφαση για να 
επιβεβαιώνεται η εγγραφή της τροποποίησης. 
 
 
 
 
 
 


