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ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΕΚΝΩΝ ΣΤΟ ΒΝ ΣΤΑΘΜΟ                           
ΤΗΣ 112ΠΜ   ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΒΑΘΜΟΣ...........................ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ...........................ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ.........................
ΕΠΩΝΥΜΟ.....................................ΟΝΟΜΑ..............................ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ....................

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ....................................ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ από  ΑΝΘΣΓΟΣ:.................
      (1)                                                           (2)                       ή    ΣΜΙΑΣ:.................                      

                           ή  ΥΣΜΙΑΣ:.................

ΜΟΝΑΔΑ.............................ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ.............................ΤΗΛ.ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ.....................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ΠΟΛΗ/ΤΚ..........................................................ΤΗΛ.ΚΙΝΗΤΟ….......................
                                                                                              ή ΤΗΛ.ΟΙΚΙΑΣ..........................

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Μόνο Τέκνα)
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
Συμπληρώνεται από τον αιτούντα Ελέγχεται από το Γρ. 

Στρκου Προσωπικού 
Ελέγχεται από την 
Επιτροπή Επιλογής 
Δικαιούχων 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ
ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΑΘΜΟΣ
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

1.    Αιτούμαι την εγγραφή στη δύναμη του Σταθμού για το σχολικό έτος 
2020 - 2021 τ.......τέκνου /τέκνων μου
(ονοματεπώνυμο) 
...............................................................................................................................................

               2.    Έχω δικαίωμα προτεραιότητας, περίπτωση (3)……………………. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο/Η  ΑΙΤΩΝ/ΑΙΤΟΥΣΑ                             
                                                                                                         (ημερομηνία)  

    
κ΄ επισυνάπτεται φωτοτυπία σελίδας                   
Μητρώου με «Στοιχεία-Προαγωγές»
 Το Γρ. Προσωπικού

                                                                                            Οδηγίες συμπλήρωσης όπισθεν
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ:

(1)  Συμπληρώνεται η Σχολή  ή ο τρόπος  κατάταξης στην Π.Α.

(2)  Συμπληρώνεται ο χρόνος από την ημερομηνία κτήσεως στον αντίστοιχο 
βαθμό.
 Λογίζεται ένα(1) μόριο για κάθε έτος Υπηρεσίας από την ημερομηνία 
κτήσεως
 (α)   του βαθμού του Ανθσγου για τους Αξκους
 (β)   του βαθμού του Σμια για τους εξ Υπξκων

       (γ)   του βαθμού του Υσμια για τους εξ Εθελοντών ή ΕΠ.ΟΠ.

(3)   Δικαίωμα προτεραιότητας έχουν τα παιδιά: 

     (α) Γονέων φονευθέντων κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στην Π.Α, σε 
ειρήνη ή πόλεμο
             (β)   Πολυτέκνων

                             (γ) Γονέων ανηκόντων στη κατηγορία ΑμΕΑ, πιστοποιημένων με 
πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση, της κατά περίπτωση αρμόδιας Υγειονομικής 
Επιτροπής.
              (δ)   Ορφανά από τον έναν ή τους δύο γονείς
               (ε) Διαζευγμένων ή ευρισκομένων σε διάσταση γονέων, εφόσον την 
επιμέλεια ασκεί το     μέλος που υποβάλει την αίτηση
              (στ)  Προσωπικού που εργάζεται ή υπηρετεί σε Β/Ν Σταθμό της Π.Α
              (ζ)   Άγαμων μητέρων

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ένα παιδί      :   3 μόρια
Δύο παιδιά    :   6 μόρια
Τρία παιδιά   :   12 μόρια

ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΒΑΘΜΩΝ
     Ανώτατοι – Ανώτεροι  Αξκοί :10 Μόρια

     Κατώτεροι  Αξκοί– Ανθστές  : 8 Μόρια

     Υπαξιωματικοί                      :  6 Μόρια

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 α)   Λογίζεται ένα (1) μόριο για κάθε έτος υπηρεσίας, από την ημερομηνία 

κτήσεως του βαθμού του Ανθσγού για τους Αξιωματικούς, του Σμηνία για τους 
προερχομένους από τις Σχολές Υπξκών και του Υποσμηνία για τους προερχόμενους από 
τους Εθελοντές ή ΕΠ.ΟΠ.

 β)  Για τους Αξκούς που προέρχονται εξ Υπαξιωματικών λαμβάνονται υπόψη τα 
έτη υπηρεσίας που διανύθηκαν στους βαθμούς αυτούς.

Κατά τον υπολογισμό των μορίων των στελεχών που αντιστοιχούν στα έτη υπηρεσίας θα 
εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 27 και 36 του Ν. 3883/2010.
 


