
ΘΕΜΑ: Κέντρα Αναψυχής Οικογενειών Στρατιωτικού Προσωπικού (Λειτουργία 
ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα κατά τη Χειμερινή Περίοδο 2021-2022) 

 
ΣΧΕΤ.: ΠαΔ 9-24/2018/ΓΕΣ/Δ3 
 
 1. Σας γνωρίζουμε ότι, το ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα, κατά τη διάρκεια της χειμερι-
νής περιόδου 2021-2022 και από 15 Οκτ 21 έως και 4 Απρ 22, θα λειτουργήσει, 
για τις παρακάτω κατηγορίες στελεχών :  
   
  α. Παραθεριστές, με τη διάθεση οικημάτων, με τις παρακάτω επιλο-
γές : 
   (1) Παραμονή διάρκειας 3 ημερών (3 διανυκτερεύσεις) από 
Παρασκευή 12:00 έως Κυριακή και αποχώρηση Δευτέρα, μέχρι 12:00. 
 
   (2): Παραμονή διάρκειας 7 ημερών (7 διανυκτερεύσεις), από 
Παρασκευή 12:00 έως και Πέμπτη και αποχώρηση Παρασκευή, μέχρι 12:00 
 
   (3) Δυνατότητα διαδοχικής διάθεσης σύμφωνα με τα ανωτέρω, 
σε περίπτωση εκ νέου επιθυμίας και δυνατότητας, από το ΚΑΑΥ. 
 
  β. Σπουδαστές ΣΕΘΑ. 
 
  γ. Σπουδαστές Σχολείων Λεκανοπεδίου Αττικής. 
 
  δ. Επισκέπτες, όπως αυτοί καθορίζονται στην Προσθήκη «6/Α» του 
(α) σχετικού και ωράριο υποδοχής επισκεπτών στο ΚΑΑΥ καθ΄ ολη τη διάρκεια 
της χειμερινής περιόδου από 07:00 έως 23:00. 
 
 2. Παροχή Υπηρεσιών  
 
  α. Λειτουργία Λέσχης  
 
   Καθημερινή λειτουργία με ωράριο 13:00 έως 22:00, η οποία θα 
παρασκευάζει 2 μενού τις καθημερινές και 3 μενού τα Σαββατοκύριακα, με ταυτό-
χρονη διάθεση εδεσμάτων της ώρας. Τις Τετάρτες, Παρασκευές και ημέρες νη-
στείας το ένα από τα δύο εδέσματα θα είναι νηστίσιμο. Το πρόγραμμα θα συ-
ντάσσεται από το ΚΑΑΥ και θα εγκρίνεται από τη ΔΥΒ. 
 
  β. Λειτουργία Κυλικείου 
 
   Λειτουργία από 07:00 έως τις 23:00 καθημερινές και αργίες. 
 
  γ. Διευκολύνσεις Λουομένων 
 
   Η «Α» πλαζ θα παραμείνει ανοιχτή για τους παραθεριστές – επι-
σκέπτες με την παρουσία ναυαγοσώστη από 08:00 έως 16:00 καθημερινά, για το 
χρονικό διάστημα από 15 Οκτ έως 26 Νοε 21. 
 
 3. Λειτουργία ΕΚΕΜΣ 
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  Κατά την παραπάνω χειμερινή περίοδο 2021-2022, να λειτουργήσει το 
υποκατάστημα ΕΚΕΜΣ του ΚΑΑΥ σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα όπως 
έχει αναρτηθεί στην πρόσοψη του καταστήματος και την ιστοσελίδα του ΕΚΕΜΣ. 
 
 4. Διάθεση Οικημάτων  
 
  α. Η διάθεση των οικημάτων, θα γίνεται αποκλειστικά από την 
ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των ενδιαφερομένων (τηλ. 
210-7496273 και 210-7496178), μέχρι την 11:00 Ω της προτελευταίας ημέρας, της 
περιόδου επιλογής των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με την παράγραφο 1α (ημέρα 
Τετάρτη).  
 
  β. Δικαίωμα κράτησης οικήματος και διανυκτέρευσης στο ΚΑΑΥ έ-
χουν μόνο οι έχοντες δικαίωμα παραθερισμού και τα μέλη της οικογένειάς τους, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1α του Παραρτήματος «Α» του (α) 
σχετικού. 
 
  γ. Η είσοδος στο ΚΑΑΥ θα γίνεται με την επίδειξη του δελτίου ταυτό-
τητας του δικαιούχου ή της ενιαίας κάρτας εισόδου (για τα μέλη της οικογενείας), 
που εκδίδεται από τις ΜΔ-ΜΣ. Η είσοδος χωρίς την ενιαία κάρτα, επιτρέπεται μό-
νο όταν συνοδεύονται από τον δικαιούχο. Θα επιτρέπεται η είσοδος στο ΚΑΑΥ 
στους δικαιούχους που πληρούν τις προϋποθέσεις των μέτρων που έχει θέσει η 
Πολιτεία για τη νόσο COVID-19. 
 
  δ. Τα οικήματα διαθέτουν 3 κρεβάτια εκ των οποίων το 1 διπλό με 
στρώματα και μαξιλάρια. Δεν διατίθενται σεντόνια και κουβέρτες για χρήση από 
τους διαμένοντες.  
 
  στ. Η παράδοση των κλειδιών των οικημάτων, θα γίνεται το αργότερο 
μέχρι τη 12:00 Ω . 
 
  ζ. Μισθώματα 
 
   (1) Το μίσθωμα του οικήματος για κάθε διανυκτέρευση, θα είναι 
το αντίστοιχο της θερινής περιόδου και θα καταβάλλεται στο ΚΑΑΥ με την παρα-
λαβή των κλειδών του οικήματος, βάσει διπλότυπου απόδειξης (ΔΟΙ/20) εκδιδό-
μενης από το ΚΑΑΥ. 
 
   (2) Ημερήσια Μισθώματα οικημάτων : 
 
    (α) Αντγοι   : 5,30€ 
 
    (β) Υπτγοι- Ταξχοι  : 4,90€ 
 
    (γ) Ανώτεροι Αξκοί :  4,40€ 
 
    (δ) Κατώτεροι Αξκοί : 4,10€ 
 
    (ε) Ανθστές- Υπξκοί- ΠΥΣΥ- Συνταξιούχοι Υπάλληλοι : 
3,70€ 
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 5. Ο αριθμός των επισκεπτών (πέραν των παραθεριστών) πρέπει να είναι 
ανάλογος με τη δυνατότητα εξυπηρέτησης στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις (ε-
στιατόρια, κυλικείο, παραλίες κλπ) σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα πρόληψης 
προστασίας από την πανδημία. 
 
 6. Οι προς ενέργεια αποδέκτες παρακαλούνται για την ενημέρωση του 
προσωπικού τους. 
 
 7. Το ΓΕΣ/Δ3, στο οποίο υποβάλλεται το παρόν (υτα), παρακαλείται για 
την έγκριση της χειμερινής περιόδου λειτουργίας του ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα, σύμφωνα 
με τα καθοριζόμενα στο παρόν. 
 
 8. Χειρίστρια θέματος: Τχης (ΠΖ) Έλενα Τραυλού, Τμχης 
ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ/1, τηλ.:210-7496273. 
 

  

  

  

  
  

  
  
 


