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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. (2) 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ,  

ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΈΤΟΥΣ 2022 

 

ΣΧΕΤ.: α. ΦΕΚ 181/ΤΒ’/31-3-1981 (Περί Εκμεταλλεύσεων Εξυπηρετήσεως 

Προσωπικού ΕΔ) 

 β. ΦΕΚ 1139/ΤΒ’/3-6-2011 (Περί Παραθερισμού σε Κέντρα ΕΔ) 

 γ. ΦΕΚ 1646/ΤΒ’/11-5-2012 (1η Τροποποίηση του ΦΕΚ 1139/ΤΒ’/3-6-2011) 

 δ. ΦΕΚ 1818/ΤΒ’/25-7-2013 (2η Τροποποίηση του ΦΕΚ 1139/ΤΒ’/3-6-2011) 

 ε. ΦΕΚ 2158/ΤΒ’/30-8-2013 (3η Τροποποίηση του ΦΕΚ 1139/ΤΒ’/3-6-2011) 

 στ. Φ.890/35/1396134/Σ.2217/24 Μαϊ 18/ΓΕΣ/∆ΟΙ/5α 

 ζ. ΠαΔ 9-24/2018/ΓΕΣ/Δ3(ΔΕΝΔΗΣ) (Περί λειτουργίας ΚΑΑΥ) 

 η. ΦΕΚ 2335/ΤΒ’/18-6-2019 (4η Τροποποίηση του ΦΕΚ 1139/ΤΒ’/3-6-2011) 

 θ. Βασική Δγη 4-9/28-12-2020/ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ/1 (Περί λειτουργίας ΚΑΑΥ ΑΓ. 

ΑΝΔΡΕΑ) 

 ι. Η υπ’ Αριθμόν 084/08/02-03-2022/12 Απόφαση του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. 

 ια. Φ.705/17/818423/Σ.448/28 Μαρ 2022/ΓΕΣ/Δ3 (ΔΕΝΔΗΣ)/2 

 ιβ. Φ.705/17/144925/Σ.4442/30 Μαρ 2022/ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ/1 

 ιγ. Η από 05 Μαρτίου 2022, 1η Ανακοίνωση Παραθερισμού της Ε.Α.Α.Σ. 

 ιδ. Η υπ’ Αριθμόν 165/15/11-05-2022/04 Απόφαση του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 

 

1. Γνωρίζονται στα Μέλη μας της Ε.Α.Α.Σ., ότι οι επιλεγέντες του θερινού 

Παραθερισμού στο ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, για το έτος 2022, κανονικοί και 

αναπληρωματικοί, έχουν όπως στις παρακάτω ένδεκα (11) Καταστάσεις Σειρών 

Παραθερισμού.  

 

2. Επιπροσθέτως, παρατίθεται και μία Γενική Αλφαβητική Κατάσταση, για την 

διευκόλυνση ανεύρεσης της Σειράς που επελέγη έκαστο Μέλος. 

 

3. Έτεροι τρόποι ενημέρωσης είναι, μέσω : 

 

 α. Της εφημερίδας μας «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ», μηνός Μαΐου 2022. 

 

 β. Της επίσημης ιστοσελίδας μας (www.eaas.gr => Παραθερισμός => 

Ανακοινώσεις ΚΑΑΥ). 

 

 γ. Αυτοπρόσωπης παρουσίας στο αρμόδιο Τμήμα μας (ΚΑΑΥ/ΕΑΑΣ), Χαρ. 

Τρικούπη 18Α, Αθήνα 106 79, ημιώροφος, (καθημερινά πλην Σαββάτου, Κυριακής και 

Επισήμων Αργιών. Ωράριο: 09:00 έως 13:30). 

 

 δ. Τηλεφωνικής και με Email επικοινωνίας, με το αρμόδιο Τμήμα μας 

(ΚΑΑΥ/ΕΑΑΣ), όπως παρακάτω: 

 

http://www.eaas.gr/
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(1) Email.: kaayeaas@gmail.com 

(2) Τηλέφωνο Γραφείου: 210-3633797 (εσωτ.: 7) (καθημερινά πλην 

Σαββάτου, Κυριακής και Επισήμων Αργιών. Ωράριο: 09:00 έως 

13:30). 

(3) Κινητό τηλέφωνο και Viber: 6936544002 (καθημερινά πλην 

Σαββάτου, Κυριακής και Επισήμων Αργιών. Ωράριο: 09:00 έως 

13:30). 

(4) Μυνήματα με sms και Viber: 6936544002. 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 

 

4. Η κατάθεση τυχόν ενστάσεως, καθώς και άλλων αιτημάτων, από αυτά που 

περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους, δύναται να πραγματοποιηθεί με έναν εκ 

των παρακάτω τρόπων : 

 

 α. Με Ηλεκτρονικό Μήνυμα (e-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 

Ε.Α.Α.Σ. kaayeaas@gmail.com, στο οποίο θα επισυνάπτεται το κατά περίπτωση 

έγγραφο αίτημα. Εάν στο αίτημα δεν υφίσταται υπογραφή του αιτούντος, ή 

επισυνάπτονται επιπρόσθετα δικαιολογητικά, είναι υποχρεωτική η επισύναψη 

Υπεύθυνης Δήλωσης του δικαιούχου, στην οποία θα δηλώνει υπεύθυνα ότι, τα στοιχεία 

του υποβαλλομένου εντύπου είναι απολύτως ακριβή, τα δε δικαιολογητικά είναι ακριβή 

φωτοαντίγραφα εκ του ακριβούς πρωτοτύπου. Συνιστάται η έκδοση ηλεκτρονικής 

υπεύθυνης δήλωσης, μέσω του gov.gr. 

 

 β. Ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση «Ε.Α.Α.Σ., 

οδός Χαριλάου Τρικούπη, αριθμός 18Α, Τ.Κ.10679, ΑΘΗΝΑ». Στην περίπτωση 

αυτή, στο κατά περίπτωση έγγραφο αίτημα, θα πρέπει να έχει γίνει επικύρωση του 

γνησίου της υπογραφής του αιτούντος, μόνο από Κ.Ε.Π. ή από Αστυνομικό Τμήμα 

ή να επισυνάπτεται Υπεύθυνη Δήλωση, όπως περιγράφεται στην παραπάνω 

υποπαράγραφο 4α. 

 

 γ. Αυτοπροσώπως, στην Επιτροπή Υλοποίησης του Παραθερισμού ή κατά 

την απουσία αυτής, στην Γραμματεία της Ε.Α.Α.Σ., Χαριλάου Τρικούπη 18Α, 1ος 

Όροφος, αφού προηγηθεί επικοινωνία για ραντεβού, με τους τρόπους της 

παραγράφου 3.δ. παραπάνω. Στην περίπτωση αυτή, θα γίνεται επίδειξη της 

Ταυτότητας της Ε.Α.Α.Σ. (όχι φωτοαντίγραφο), στον παραλαμβάνοντα την Αίτηση.  

 

 δ. Με αντιπρόσωπο, στην Επιτροπή Υλοποίησης του Παραθερισμού ή 

κατά την απουσία αυτής, στην Γραμματεία της Ε.Α.Α.Σ., Χαριλάου Τρικούπη 18, 1ος 

Όροφος, αφού προηγηθεί επικοινωνία για ραντεβού με τους τρόπους της 

παραγράφου 3.δ. παραπάνω.  Στην περίπτωση αυτή, τόσο στο έγγραφο αίτημα όσο 

και επί της εξουσιοδότησης προς τον αντιπρόσωπο, θα πρέπει να έχει γίνει 

επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντος, μόνο από Κ.Ε.Π. ή από 

Αστυνομικό Τμήμα ή να επισυναφθεί Υπεύθυνη Δήλωση, όπως περιγράφεται στην 

παραπάνω υποπαράγραφο 4α. 

mailto:kaayeaas@gmail.com
mailto:eaaskaay2021@gmail.com
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 ε. Ως κύριος τρόπος υποβολής των Ενστάσεων και των Αιτημάτων, 

καθορίζεται ο ηλεκτρονικός, μέσω της ηλεκτρονικής Διεύθυνσης του Αρμόδιου 

Τμήματός μας (ΚΑΑΥ/ΕΑΑΣ) kaayeaas@gmail.com. 

 

 στ. Η επικοινωνία με την Επιτροπή Υλοποίησης του Παραθερισμού, θα 

πραγματοποιείται με τους τρόπους που αναφέρονται στην παράγραφο 3.δ. παραπάνω. 

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

 

 (1) Διευκρινίζεται ότι το Σύστημα Τηλεομοιοτυπίας (FAX) : Δεν 

υφίσταται πλέον διότι από 1ης Ιαν 2021 καταργήθηκε η τηλεομοιοτυπία (fax) ως 

διαδικασία διακινήσεως εγγράφων στις δημόσιες υπηρεσίες. 

 

 (2) Η κατάθεση της ενστάσεως και των λοιπών Αιτημάτων, των 

παρακάτω παραγράφων 4 έως 7,  θα πρέπει να γίνεται μόνο μία φορά και μόνο με 

έναν τρόπο, για αποφυγή λαθών. Μόνο στην περίπτωση που δεν λαμβάνεται 

απάντηση εντός 5ημέρου, είναι δυνατή η επανάληψη με τους τρόπους επικοινωνίας 

όπως αυτοί αποτυπώνονται στην παραπάνω παράγραφο 3.δ.. Σε αυτήν την περίπτωση 

θα πρέπει να μνημονεύεται το αρχικό αίτημα (ημερομηνία και ώρα υποβολής). 

 

  (3)    Εφίσταται η προσοχή των αιτουμένων ως προς την ευκρινή 

καταγραφή των στοιχείων, επί των εγγράφων αιτημάτων, ιδίως των 

χρησιμοποιουμένων μέσων επικοινωνίας τους (σταθερό - κινητό τηλέφωνο και email), 

για την ευχερέστερη και ορθότερη εξυπηρέτηση των μελών μας.  

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 5. Υποβολή Ένστασης, που θα αφορά στα Αποτελέσματα του Παραθερισμού, 

ή στην αξιολόγηση της Αίτησης Παραθερισμού, δύναται να υποβληθεί μέχρι 15 Μαΐου 

2022, σύμφωνα με το σχετικό έντυπο «1». Μετά την παρέλευση της παραπάνω 

ημερομηνίας, δεν θα γίνονται δεκτές Ενστάσεις και δεν θα δίδεται απάντηση στον 

ενδιαφερόμενο. 

 

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 

 

 6. Αίτηση Ακύρωσης της Επιλογής Παραθερισμού, μπορεί να κατατίθεται σε 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αλλά μέχρι 10 ημέρες πριν την έναρξη της Σειράς που 

έχει επιλεγεί ο δικαιούχος (Κανονικός ή Αναπληρωματικός) και σύμφωνα με το 

σχετικό έντυπο «2». Προκειμένου όμως το αρμόδιο Τμήμα μας, να προγραμματίσει 

καλύτερα τη διαδικασία Αναπλήρωσης των θέσεων της ΕΑΑΣ από τους επόμενους 

κατά σειρά προτεραιότητας Δικαιούχους μας (Αναπληρωματικούς ή 

Συμπληρωματικούς), όσα Μέλη μας έχουν ήδη αποφασίσει να ακυρώσουν οριστικά τον 

φετινό παραθερισμό τους, παρακαλούνται όπως το γνωρίσουν μέχρι 31 Μαΐου 2022, 
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επικοινωνώντας με το αρμόδιο Τμήμα μας, με τους τρόπους που περιγράφονται στην 

παράγραφο 3.δ. πιο πάνω. 

 

 ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυμίζεται ότι η μη έγκαιρη γνωστοποίηση της 

επιθυμίας ακύρωσης του παραθερισμού, έχει ως αποτέλεσμα για τον δικαιούχο, 

αφενός την χρέωσή του με τα 10 αρνητικά μόρια παραθερισμού για το έτος 2022 (που 

θα τον ακολουθούν κατά την επόμενη πενταετία) και αφετέρου, τη διακοπή και απώλεια 

των 20 μορίων  αναμονής, της τελευταίας πενταετίας. 

 

ΕΤΕΡΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 

 

 7. Το Δ.Σ./Ε.Α.ΑΣ., δείχνοντας την δέουσα ευαισθησία στο θέμα της 

εξυπηρέτησης των Μελών της Ενώσεώς μας, αποφάσισε τη δυνατότητα για: 

 

 α. ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ. Αυτή, μπορεί να 

κατατίθεται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αλλά οπωσδήποτε μέχρι 10 ημέρες πριν 

την έναρξη της Σειράς που έχει καταχωρηθεί ο δικαιούχος και σύμφωνα με το 

σχετικό έντυπο «3». Αυτή, επιτρέπεται να υποβληθεί, αφενός για περιπτώσεις 

εκτάκτων σοβαρών λόγων υγείας, αποδεικνυόμενων εξ επισήμων βεβαιώσεων 

νοσοκομείων και αφετέρου, για έτερες σοβαρές και λογικές αιτιολογίες, όπως είναι π.χ. 

η διαφοροποίηση της λήξης της τρεχούσης σχολικής χρονιάς, ή της έναρξης της 

επομένης. Οι αιτούντες αλλαγή σειράς θα κατατάσσονται σε ξεχωριστή κατάσταση 

Συμπληρωματικών. Η κατάσταση αυτή έπεται της κατάστασης των Αναπληρωματικών, 

για να μην διαταραχθεί ο προγραμματισμός και η διαφοροποίηση της αρχικής 

κατάταξης. 

 

 β. ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ. Αυτή, 

πρέπει να κατατίθεται ταυτόχρονα και από τα δύο ενδιαφερόμενα Μέλη μας, που έχουν 

συμφωνήσει να ανταλλάξουν αμοιβαία τον παραθερισμό της Σειράς, όπου έχουν 

επιλεγεί αρχικά ως ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ή ως ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ κατόπιν ακυρώσεων. Αυτή, 

μπορεί να κατατίθεται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αλλά  οπωσδήποτε μέχρι 10 

ημέρες πριν την έναρξη της πλησιέστερης Σειράς που έχει καταχωρηθεί ο ένας 

εκ των δύο δικαιούχων και σύμφωνα με το σχετικό έντυπο «4». 

 

  

ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟ Ε.Α.Α.Σ. 

 

 8. Δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη κάθε Παραθεριστικής Σειράς, οι επιλεγέντες 

παραθεριστές, θα ειδοποιούνται από την Επιτροπή Υλοποίησης Παραθερισμού, ώστε 

να ενημερώσουν για την οριστική απόφαση παραθερισμού τους, καθώς και τις τυχόν 

επιθυμίες - ιδιαιτερότητες σχετικές με την χωροταξική τους στέγαση, χωρίς αυτό να είναι 

δεσμευτικό, καθώς η κατανομή των οικημάτων γίνεται από την ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ, 

σύμφωνα με την παράγραφο 10. του (ιβ) σχετικού. Η ειδοποίηση θα γίνεται με τους 

τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται στην παράγραφο 3.δ. πιο πάνω. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ Ε.Α.Α.Σ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 

 

 9. Με μέριμνα της Επιτροπής Παρακολούθησης Παραθερισμού, θα αναρτώνται 

περιοδικά Ανακοινώσεις σχετικά με την εξέλιξη υλοποίησης Παραθερισμού ΚΑΑΥ Αγ. 

Ανδρέα 2022 (πχ. διαθεσιμότητα θέσεων, εκ των Σειρών που θα δημιουργούνται κενά 

λόγω μη επιθυμιών, εκτάκτων ακυρώσεων κ.α.) στην επίσημη Ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.Σ. 

(www.eaas.gr ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ => Ανακοινώσεις ΚΑΑΥ, την οποία συνιστάται στα 

Μέλη μας να την επισκέπτονται τακτικά. 

 

 10. Διευκρινίζεται ότι οι προκύπτουσες κενές-αδιάθετες θέσεις στο ΚΑΑΥ Αγ. 

Ανδρέα δεν είναι όλες διαθέσιμες στην ΕΑΑΣ. Οι τυχόν τέτοιες ανακύπτουσες θέσεις 

κατά τη θερινή περίοδο 2022, αποτελούν ευθύνη διάθεσης της ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ. Όποιες 

από αυτές διατεθούν στην ΕΑΑΣ, αποδίδονται άμεσα στους επόμενους δικαιούχους 

αναπληρωματικούς των καταστάσεών μας. 

 

ΧΡΕΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 

 

 11. Όσα εκ των Μελών της Ε.Α.Α.Σ., που είναι δικαιούμενα παραθερισμού στο 

ΚΑΑΥ του ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ για το έτος 2022, παραθερίσουν μία φορά ή και παραπάνω, 

είτε λόγω της αρχικής επιλογής τους (βάσει Αποτελεσμάτων), είτε κάνοντας χρήση του 

δικαιώματος, μίας εκ των περιπτώσεων των παραπάνω υποπαραγράφων 7α και β, 

θα χρεωθούν μόνο τα 10 προβλεπόμενα αρνητικά μόρια. 

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 

 

 12. Ως μέλη οικογενειών των δικαιουμένων παραθερισμού, τα οποία δικαιούνται 

να παραθερίσουν μαζί με τον δικαιούχο, θεωρούνται : 

 

 α. Η (Ο) σύζυγος, τα τέκνα και τα εγγόνια. 

 

 β. Οι γονείς των δύο συζύγων. 

 

 γ. Άγαμα αδέλφια (ανεξαρτήτου φύλου) του δικαιούχου, που διαμένουν 

ΜΟΝΙΜΑ με την οικογένεια του δικαιούχου και συντηρούνται από αυτόν (ΜΗ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ). 

 

 δ. Η οικιακή βοηθός των μελών της οικογένειας του δικαιούχου, μόνο σε 

περίπτωση οικογένειας με μέλος ΑμεΑ. πιστοποιούμενης της ιδιότητά της με απλή 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, η οποία θα κατατίθεται στο Γραφείο 

Παραλαβής των Οικημάτων - Διαμερισμάτων του ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, κατά την 

είσοδό του σε αυτό. Επίσης, το όνομα της οικιακής βοηθού, θα καταγράφεται και στο 

Δελτίο Παραθεριστή που θα τους επιδοθεί από το ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ. 

 

 13. Ο αριθμός των μελών της οικογένειας που θα παραθερίσουν, δε θα πρέπει να 

υπερβαίνει τον αριθμό των έξι (6) ατόμων, πλην των πολυτέκνων οικογενειών με 

http://www.eaas.gr/
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περισσότερα των τεσσάρων τέκνων. Υπόψιν ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των οικημάτων 

του κυρίως στρατοπέδου, είναι σχεδιασμένος να ικανοποιήσει χωρητικά, μία (1) διπλή 

κλίνη και δύο (2) μονές, με δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον δύο (2) πτυσσόμενων 

κλινών (εις βάρος βέβαια της άνεσης χωρητικότητας). Η χρέωσή τους γίνεται από την 

Δχση Υλικού του ΚΑΑΥ.  

 

 14. Η ΑΣΔΥΣ επισημαίνει ότι,  οι παραθεριστές οφείλουν να μελετήσουν 

προσεκτικά τις οδηγίες των παραθεριστών-επισκεπτών που τους διατίθενται, 

για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους κατά την διάρκεια του παραθερισμού και 

προς τις οποίες υποχρεούνται να συμμορφώνονται ΑΠΟΛΥΤΑ. Επισημαίνεται ότι, 

η μη συμμόρφωση των παραθεριστών – επισκεπτών έναντι των υποχρεώσεων τους 

και ιδιαίτερα η ανάρμοστη συμπεριφορά και η ασέβεια προς το προσωπικό της 

ΑΣΔΥΣ, του ΚΑΑΥ και τους λοιπούς παραθεριστές και επισκέπτες, δύναται κατόπιν 

εισήγησης του Δκτη του ΚΑΑΥ και έγκρισης του Σχηματισμού που παρακολουθεί το 

ΚΑΑΥ, να επιφέρει ποινές, από πρόωρη διακοπή παραθερισμού τους, μέχρι ακόμη και 

την απαγόρευση εισόδου τους στον ΚΑΑΥ για το υπόλοιπο του έτους, αλλά και για το 

επόμενο έτος. 

 

 15. Διευκρινίζεται ρητώς από την ΑΣΔΥΣ, ότι δεν επιτρέπεται :    

 

 α. Ο παραθερισμός των ανήλικων τέκνων, χωρίς την παρουσία των 

γονέων ή των γονέων των δύο συζύγων, για λόγους ασφαλείας και ευταξίας. 

 

 β. Η διαμονή άλλου, αντί του δικαιουμένου. Για τον λόγο αυτό, τα 

εντεταλμένα όργανα του ΚΑΑΥ, με εντολές της ΑΣΔΥΣ ή αυτεπαγγέλτως, θα 

πραγματοποιούν ελέγχους ταυτοπροσωπίας σε μη προγραμματισμένες ημερομηνίες 

και ώρες. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παρέκκλιση των διατασσομένων, θα 

ελέγχονται οι δικαιούχοι και θα αποστεγάζονται – απομακρύνονται άμεσα από το 

ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, αφού προηγουμένως τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους 

υποχρεώσεις. Διευκρινίζεται ότι η παρουσία των δικαιούχων στο ΚΑΑΥ είναι 

υποχρεωτική, ασχέτως εάν τα κλειδιά του οικήματος παραθέρισης παρελήφθησαν 

αρχικά από τους συγγενείς Α’ Βαθμού αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε δικαιολογίας, 

ότι δεν κατέστη δυνατή η έλευση του δικαιούχου, για προσωπικούς λόγους.  

 

 γ. Απαγορεύεται η κυκλοφορία δικύκλων εντός των ΚΑΑΥ. Μετά την είσοδό 

τους θα παραμένουν στο χώρο στάθμευσης. 

   

 δ. Η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς (εκτός από ωδικά πτηνά) 

από όσους διαμένουν στα ΚΑΑΥ ως παραθεριστές, καθώς και τους επισκέπτες αυτών. 

 

 ε. Η παραμονή και κυκλοφορία με ενδύματα κολύμβησης (μαγιό) στο 

εστιατόριο, στα κυλικεία, στους κινηματογράφους, στα κτίρια δκσης και στους δρόμους 

του Κέντρου. 
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 στ. Η είσοδος παραθεριστών στα μαγειρεία, αποθήκες, παρασκευαστήρια και 

γενικά σε χώρους που διατίθενται για το προσωπικό του ΚΑΑΥ. 

 

 ζ. Η χρησιμοποίηση ή απασχόληση του προσωπικού του ΚΑΑΥ, για 

προσωπικές ανάγκες-εργασίες των παραθεριστών ή επισκεπτών. 

 

 η. Η κολύμβηση πριν την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου. 

 

 θ. Το υποβρύχιο ψάρεμα με ή χωρίς αναπνευστικές συσκευές στις 

θαλάσσιες περιοχές του ΚΑΑΥ. 

 

 ι. Η παραμονή, μετά τη 12η νυχτερινή ώρα, έξω από την οικία ανηλίκων 

παιδιών χωρίς τη συνοδεία των γονέων τους. 

 

 ια. Η διαμονή στο ΚΑΑΥ μελών οικογένειας παραθεριστή που παρουσιάζει 

συμπτώματα μεταδοτικής νόσου. 

 

 ιβ. Η παρουσία μικρών παιδιών σε κοινόχρηστους χώρους (παιδική χαρά, 

Λέσχη, κυλικεία κλπ) χωρίς συνοδό. Την ευθύνη ασφαλείας φέρουν οι γονείς ή οι 

κηδεμόνες τους.  

 

 ιγ. Η πώληση και κατανάλωση αλκοόλ σε παιδιά κάτω από 18 ετών.  

 

 ιδ. Η κυκλοφορία δίκυκλων μηχανών και μοτοποδηλάτων εντός των χώρων 

του ΚΑΑΥ. Μετά την είσοδό τους θα παραμένουν στον χώρο στάθμευσης. 

       

 16. Επιτρέπεται ο ελλιμενισμός ιδιόκτητου σκάφους, δικαιούμενου να παραθερίζει 

στο ΚΑΑΥ, εφόσον υπάρχει δυνατότητα. Ο ελλιμενισμός θα γίνεται μόνο με πλήρη 

ευθύνη του ιδιοκτήτη για την ασφάλειά του, μετά από έγκριση της ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ. O 

ενδιαφερόμενος θα καταβάλλει στο ΚΑΑΥ μίσθωμα έξι ευρώ (6 €), ανά μέτρο σκάφους, 

μηνιαίως. Τα κέρδη θα διατίθενται από το ΚΑΑΥ για τη συντήρησή του.  

 

 17. Βασική προϋπόθεση της δυνατότητας υποβολής οιουδήποτε αιτήματος 

Παραθερισμού, είναι η ύπαρξη εν ισχύ Ταυτότητας Μέλους της Ε.Α.Α.Σ. (Τακτικού, 

Προαιρετικού). 

 

 18. Άπαντα τα αιτήματα παραθερισμού, θα υποβάλλονται : 

 

 α. Από τα ίδια τα δικαιούμενα Μέλη μας, ή τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους 

εκπροσώπους τους, μόνο προς την Ε.Α.Α.Σ. και όχι στην ΑΣΔΥΣ ή αλλού. Η ευθύνη 

παραθερισμού των Μελών μας στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα ανήκει μόνο στην Ε.Α.Α.Σ. και 

δεν είναι εξουσιοδοτημένος κανένας άλλος φορέας γι’ αυτό. Για τα Μέλη που δεν 

θα ακολουθήσουν την προαναφερθείσα διαδικασία, η Ε.Α.Α.Σ. θα μελετήσει σοβαρά το 

θέμα μελλοντικών κυρώσεών τους. 
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 β. Μετά την παρέλευση του 10ημέρου, πριν την έναρξη της παραθεριστικής 

Σειράς επιθυμίας, τα αιτήματα των παραγράφων 7.α. και 7.β. δεν θα γίνονται δεκτά. 

Αυτό διότι οι καταστάσεις τη επικείμενης σειράς κλείνονται, ελέγχονται, εγκρίνονται από 

την Επιτροπή Παρακολούθησης ΚΑΑΥ/ΕΑΑΣ και αποστέλλονται στην ΑΣΔΥΣ. 

 

 19. Όλα τα αιτήματα της παραγράφου 7.α. καταγράφονται σε ειδική κατάσταση 

(ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ) και εφόσον ικανοποιηθούν όλοι οι Κανονικοί 

και  Αναπληρωματικοί της τελευταίας Σειράς επιθυμίας και υπάρχουν επιπλέον 

διαθέσιμα για την ΕΑΑΣ οικήματα θα εξετάζονται για παραθερισμό. Η 

προτεραιοποίηση αυτών των αιτήσεων γίνεται με τη χρονολογική σειρά υποβολής των. 

 Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνεται η γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Παραθερισμού δια του Προέδρου της. 

 

 20. Τα Μέλη που δεν θα ενημερώσουν έγκαιρα για την ακύρωση ή την 

διαφοροποίηση επιθυμίας του παραθερισμού τους, θα αποκλείονται από 

παραθερισμό τους, σε επόμενες Παραθεριστικές Σειρές.    

 

 21. Μέλη τα οποία θα αιτούνται παραθερισμού, με άκομψο, αγενές, δηκτικό και 

απαξιωτικό τρόπο, θα απορρίπτεται αυτομάτως το αίτημα παραθερισμού τους. 

 

 22. Εφιστάται η ιδιαίτερη προσοχή των παραθεριστών, στην καταγραφή των 

ορθών στοιχείων ΑΜ και Βαθμού, στα έντυπα που τους δίδονται από το ΚΑΑΥ, κατά 

την ημέρα της εισόδου τους. 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ 

 

 23. Στο ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα, τα οικήματα διατίθενται κατά κατηγορία 

παραθεριστών, όπως παρακάτω : 

 

 α. Στον διακεκριμένο χώρο του ΚΑΑΥ (πέταλο) στους (ακριβής κατανομή 

των οικημάτων με μέριμνα του ΓΕΣ/Δ3, ετησίως) : 

 

 (1) κ.κ ΥΕΘΑ- ΑΝΥΕΘΑ-ΥΦΕΘΑ- Α/ΓΕΕΘΑ (εφόσον προέρχεται από το 

Στρατού Ξηράς)  

 

 (2) Στους ε.ε Αντγους (μέλη του ΑΣΣ) που υπηρετούν στο λεκανοπέδιο 

Αττικής. 

 

 (3) Στους Επιτίμους Α/ΓΕΕΘΑ (εφόσον προέρχονται από τον Στρατό 

Ξηράς) – Α/ΓΕΣ- ΓΕΠΣ- λοιποί επίτιμοι βαθμού Αντγου (πρώην μέλη ΑΣΣ), οι οποίοι 

παραθερίζουν για μία παραθεριστική περίοδο. 

 

 β. Στα υψηλόβαθμα στελέχη του ΥΠΕΘΑ διατίθενται τα με αριθμό Ξ5 και Ξ6 

οικήματα, για κάλυψη αναγκών παραθερισμού και φιλοξενίας. Η κατανομή με πλήρη 

στοιχεία (δικαιούχος, χρόνος διάθεσης κ.λ.π) θα γίνεται από το αρμόδιο γραφείο του 
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Γενικού Δντή της ΓΔΟΣΥ και θα κοινοποιείται στο ΓΕΣ/Δ3 και ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ για 

ενημέρωση.  

 

 γ. Δεσμεύονται από το ΓΕΣ/Δ3, για όλες τις παραθεριστικές περιόδους, τα 

καθοριζόμενα από τις δγές οικήματα για την κάλυψη αναγκών φιλοξενίας ξένων 

αποστολών.  

 

 δ. Τα οικήματα που διατίθενται για τις πολύτεκνες οικογένειες και εφόσον 

υπάρχει δυνατότητα να έχουν αριθμό κλινών (κουκέτες διώροφες) που να καλύπτουν 

τις ανάγκες τους. 

 

 ε. Άλλες διακρίσεις στο θέμα της διάθεσης οικημάτων δεν επιτρέπονται. 

 

 στ. Η κατανομή των οικημάτων : 

 

 (1) Ακολουθεί τον κανόνα της κατ’ απόλυτης σειράς αρχαιότητας, από 

εμπρός προς τα πίσω και από δεξιά προς τα αριστερά (μεταξύ ομοιοβάθμων ε.ε. και 

ε.α, αρχαιότεροι είναι οι ε.ε.).  

 

 (2) Για τα προαιρετικά μέλη της Ε.Α.Α.Σ. (τέκνα εκλιπόντων Αξκών ε.α) 

έχει καθορισθεί όπως η κατανομή τους γίνεται μετά τον βαθμό του Ανχη. 

 

ΜΙΣΘΩΜΑ ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ ΚΑΑΥ 

 

 24. Για την αντιμετώπιση των δαπανών της λειτουργίας του ΚΑΑΥ (κατανάλωση 

νερού - ρεύματος, συντήρηση - βελτίωση των οικημάτων), όλοι οι παραθεριστές 

υποχρεούνται στην καταβολή, υπό μορφή μισθώματος, χρηματικού ποσού. Το 

ημερήσιο μίσθωμα για το έτος 2022 παραμένει στα ίδια επίπεδα µε τα έτη 2019 και 

2020, όπως καθορίστηκε µε το (ε) σχετικό, ήτοι : 

 

α. Αντγος   : 5,30 € 

β. Υπτγος – Ταξχος   : 4,90 € 

γ. Ανώτερος : 4,40 € 

δ. Κατώτερος : 4,10 € 

ε. Ανθστής : 3,70 € 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΩΝ 

 

 25. Όσοι τελικά επιλεγούν να παραθερίσουν υποχρεούνται να παραλάβουν το 

διαμέρισμά τους την 1η ημέρα της παραθεριστικής σειράς, από 08:00 μέχρι 14:30 και 

από 17:00 μέχρι 20:00 ώρα. Κάθε δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να παραλάβει ο 

ίδιος το οίκημα ή με εξουσιοδοτημένο άτομο Α΄ βαθμού συγγενείας και δικαιούμενο να 

παραθερίσει στο ΚΑΑΥ (σύζυγος, τέκνο, γονέας κλπ). 
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 26. Η παραπάνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη από Κ.Ε.Π. ή 

από Αστυνομικό Τμήμα, για το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου. Αντ’ αυτής, 

δύναται να εκδοθεί Ηλεκτρονική Εξουσιοδότηση, κατά τον ίδιο τρόπο που γίνεται η 

έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης, μέσω του gov.gr. 

 

 27. Η κατανομή των οικημάτων σε όλες τις κατηγορίες γίνεται κατά σειρά 

αρχαιότητας. Η τυχόν επιθυμία επιλογής οικήματος, για λόγους υγείας ή πλήθους 

ατόμων οικογενείας, δεν είναι δεσμευτική. 

 

 28. Κατά την πρώτη ημέρα εγκατάστασης στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα κάθε 

παραθεριστικής σειράς λαμβάνουν χώρα οι παρακάτω ενέργειες:  

 α. Παραθεριστές 

 

 (1) Προσέρχονται στο ΚΑΑΥ για να παραλάβουν το οίκημα – διαμέρισμα 

που θα τους διατεθεί, με την επίδειξη υποχρεωτικά της ταυτότητάς τους. 

 

 (2) Συμπληρώνουν το Δελτίο Στοιχείων Παραθεριστή, που τους 

επιδίδεται από αρμόδια όργανα του ΚΑΑΥ . 

 

 

 (3) Ενημερώνονται από το αρμόδιο μηχανογραφικό συνεργείο της 

ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ για τον αριθμό του οικήματος που θα παραλάβουν.  

 

 (4) Διέρχονται από το ταμείο για την πληρωμή του οικήματος (η 

πληρωμή την πρώτη ημέρα εισόδου, είναι υποχρεωτική). 

 

 (5) Παραλαμβάνουν το κλειδί του οικήματος - διαμερίσματος που τους 

διατέθηκε από το συνεργείο Δχσης Υλικού. Όσοι δεν προσέλθουν τις παραπάνω ώρες, 

κατά την πρώτη ημέρα της Παραθεριστικής Σειράς αλλά και δεν ειδοποιούν εγκαίρως 

για τυχόν αδυναμία προσέλευσής τους, χάνουν το δικαίωμα παραθερισμού και τα 

οικήματα που προορίζονται γι’ αυτούς, διατίθενται την επόμενη μέρα στους 

αναπληρωματικούς δικαιούχους της αντίστοιχης Σειράς.  

 

 (6) Παραδίδουν στο ΚΑΑΥ μία (1) φωτογραφία διαστάσεων 3Χ3 

εκατοστών, για κάθε μέλος της οικογένειας τους, που έχει ηλικία άνω των 

δεκατεσσάρων χρόνων και θα παραθερίσει μαζί τους, προκειμένου να τους εκδοθεί 

Δελτίο Παραθεριστού και υπογράφουν το σχετικό έντυπο υποχρεώσεων παραθεριστή. 

 

 (7) Μελετούν τις Οδηγίες του Εντύπου Υποχρεώσεων Παραθεριστών – 

Επισκεπτών, που τους διατίθενται, αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

τους, όπως αναλύθηκε διεξοδικά, στην παραπάνω παράγραφο 14 και εμφαίνονται στο 

Παράρτημα «Α» της παρούσης Ανακοίνωσης. 

 

 (8) Συνοδευόμενοι από εκπρόσωπο του ΚΑΑΥ, μεταβαίνουν στο οίκημα 

και αφού το ελέγξουν, με βάση την κατάσταση που λαμβάνουν από την Δχση Υλικού 
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και τα υπάρχοντα υλικά, υπογράφουν χρεωστικό ομόλογο στο οποίο απαιτείται να 

αναγράψουν τυχόν ελλείψεις, φθορές ή βλάβες. Τα βασικά διατιθέμενα υλικά εκάστου 

οικήματος (κατά βάση των δύο δωματίων), φαίνονται στο Παράρτημα «Β» της 

παρούσης Ανακοίνωσης. 

 

 (9) Σε περίπτωση μη φυσιολογικής φθοράς ή απώλειας υλικού, που 

οφείλεται σε υπαιτιότητα του παραθεριστή, αυτός είναι νομικά υπεύθυνος και οφείλει 

κατά την παράδοση του οικήματος, να μεταβεί στη Διαχείριση Υλικού και να πληρώσει 

την αξία αποκατάστασης της φθοράς. Σε διαφορετική περίπτωση θα κινηθούν οι 

νόμιμες και προβλεπόμενες, από τους στρατιωτικούς κανονισμούς και διατάξεις, 

διαδικασίες.  

 

 (10) Κατά την ημέρα παράδοσης του οικήματος και όχι αργότερα από τις 

18:00, ειδοποιούν έγκαιρα τα όργανα της διαχείρισης οικημάτων του ΚΑΑΥ, 

εκπρόσωπος της οποίας μεταβαίνει στο οίκημα και αφού ελέγξει τα υλικά, την 

κατάσταση και την καθαριότητα του οικήματος παραλαμβάνει το κλειδί, καθώς και τα 

Δελτία Παραθεριστού (οι παραθεριστές μπορούν να κρατήσουν τις φωτογραφίες τους). 

 

 β. ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα  

 

 (1) Κατά την ημέρα άφιξης των παραθεριστών, οργανώνει τα απαραίτητα 

Συνεργεία Υποδοχής. 

 

 (2) Μεριμνά για την ταχεία και άνετη εγκατάσταση των παραθεριστών. 

 

 (3) Επιλύει άμεσα τυχόν προβλήματα. 

 

 (4) Φροντίζει για την ευχάριστη και κατά το δυνατό καλύτερη  διαμονή 

των παραθεριστών. 

 

 29. Καθορισμός Πλάζ Ανωτάτων  

 

 α. Οι Αντιστράτηγοι (ε.ε, ε.α.) χρησιμοποιούν την ευρισκόμενη μεταξύ της 

Λέσχης και της Β’ Πλαζ παραλία, η οποία έχει σημανθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό. Η 

είσοδός τους στον εν λόγω χώρο, θα πραγματοποιείται, από τη νότιο είσοδο της πλαζ, 

στην οποία θα υπάρχει και οπλίτης ΑΜ (παραπλεύρως από την Β’ Πλαζ). Για τους ε.ε. 

Αντιστράτηγους, δεσμεύεται το βόρειο τμήμα της πλαζ. 

 

 β. Την πλαζ των Ανωτάτων δύνανται να την χρησιμοποιούν και οι Επίτιμοι 

Αντγοι ε.α., πρώην μέλη ΑΣΣ, οι οποίοι δεν διαμένουν στον διακεκριμένο χώρο του 

ΚΑΑΥ (πέταλο).  
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ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΩΝ (ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ) 

 

 30. Μέχρι νεωτέρας ενημέρωσης, οι ως άνω επισκέπτες δεν επιτρέπεται να 

εισέρχονται στο ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την 

αντιμετώπιση του κορωνιού (coνid-19). Στην περίπτωση που αρθεί η εν λόγω 

απαγόρευση, θα ισχύουν τα παρακάτω δεδομένα : 

 

 α. Οι δικαιούχοι παραθερισμού, καθώς και οι παραθεριστές του ΚΑΑΥ, θα 

μπορούν να δέχονται και να συνοδεύονται από επισκέπτες, κατά την διάρκεια του 

παραθερισμού τους, από 08:00 μέχρι 24:00. 

 

 β. Η διανυκτέρευση των επισκεπτών απαγορεύεται στο ΚΑΑΥ. 

 

 γ. Για την είσοδό τους στο ΚΑΑΥ θα καταβάλλεται αντίτιμο εισιτηρίου των 

τριών ευρώ (3€) για τους ενήλικες και του ενός ευρώ (1€ ) για τα παιδιά. 

 

 δ. Η έγκριση εισόδου επισκεπτών γίνεται από τον Δκτή του ΚΑΑΥ, μετά από 

ενημέρωση του ενδιαφερομένου παραθεριστή ότι επιθυμεί την επίσκεψή τους και ο 

οποίος στη συνέχεια μεριμνά για την παραλαβή – παράδοση, από και προς την 

Κεντρική Πύλη. 

 

 ε. Τα στοιχεία όλων των επισκεπτών ελέγχονται και καταγράφονται στο 

βιβλίο εισόδου  της Κεντρικής Πύλης. 

 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΑΥ - ΛΕΣΧΗΣ - ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ - ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ  

 

 31. Οι ώρες λειτουργίας του ΚΑΑΥ, κατά τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος και 

παραμονή σε αυτό των δικαιούμενων, κατά την Θερινή Περίοδο, είναι από 08:00 έως 

24:00.  

 

 32. Οι ώρες λειτουργίας της Λέσχης, κατά την Θερινή Περίοδο, είναι από 13:00 

μέχρι 22:00  

    

 33. Οι ώρες λειτουργίας του Κυλικείου, κατά την Θερινή Περίοδο, είναι από 07:30 

μέχρι 23:00. Κατά τις ημέρες που πραγματοποιείται μουσικό πρόγραμμα, η λειτουργία 

του παρατείνεται κατά 30΄ μετά τη λήξη του προγράμματος  

 

 34. Τα ανωτέρω προγράμματα είναι ενδεικτικά και δύναται να τροποποιούνται 

ανάλογα της επισκεψιμότητας και κατά περίπτωση, με διαταγή της ΑΣΔΥΣ. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΧΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΑΥ 

 

 35.  Οι αίθουσες  εστιατορίων των Αξκών διαρρυθμίζονται κατάλληλα ώστε : 

 α. Στην «Α» Αίθουσα (πάνω όροφος) : Να εξυπηρετούνται οι ε.ε. Αντγοι, οι 

Επίτιμοι Αρχηγοί, οι ανακληθέντες Αντγοι, οι Επίτιμοι Αντγοι ε.α (πρώην μέλη ΑΣΣ) και 

οι χήρες των ομοιοβάθμων εκλιπόντων Αξκών, εφόσον παραθερίζουν. 

 

 β.  Στην «Β» Αίθουσα (πάνω όροφος) : Να εξυπηρετούνται οι ε.α. Αντγοι (όχι 

επίτιμοι), οι ε.ε. - ε.α. Υπτγοι και ε.ε. Ταξχοι, καθώς και οι χήρες των ομοιοβάθμων 

εκλιπόντων Αξκών, εφόσον παραθερίζουν 

 

 γ. Στην «Γ» Αίθουσα (ισόγειο) : Να εξυπηρετούνται άπαντες οι υπόλοιποι 

Αξκοί - Υπξκοί και οι χήρες των ομοιοβάθμων εκλιπόντων Αξκών - Υπξκών με το 

σύστημα αυτοεξυπηρέτησης. 

 

 δ. Επιτρέπεται η χρήση των «Α» και «Β» αιθουσών σε συζύγους και 

τέκνα των δικαιούχων μόνο όταν παραθερίζουν, ενώ σαν επισκέπτες του ΚΑΑΥ 

επιτρέπεται μόνο με τη φυσική παρουσία των δικαιούχων. 

 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

 

 36. Η ψυχαγωγία των παραθεριστών περιλαμβάνει τη λειτουργία ταβέρνας με 

ζωντανή μουσική από τη ΣΜΣ/ΑΣΔΥΣ το Σάββατο και μερικές φορές και Τετάρτη ανά 

παραθεριστική περίοδο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό από την ΑΣΔΥ/ΔΙΔΣΕ. Το 

πρόγραμμα θα πρέπει να είναι ποιοτικά ελεγμένο και εναλλασσόμενο. Οι ημέρες 

λειτουργίας ενδέχεται να τροποποιούνται, αναλόγως καταστάσεων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ 

 

 37. Παρακάτω, παρατίθενται οι απαραίτητες οδηγίες και τα αναγκαία Έντυπα, για 

τα κατά περίπτωση Αιτήματα Παραθερισμού. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

«Α» 
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

«Β» 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΥΛΙΚΩΝ  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 

«1» 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 

«2» 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 

«3» 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 

«4» 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 

 


