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 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ 

ΔΕΛΣΙΟ 

ΚΑΑΤ/ΕΑΑ 2022 

 

ΚΑΑΤ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ 

 

1. Θα ζέιακε λα ελεκεξψζνπκε ηνπο αγαπεηνχο 

ζπλαδέιθνπο θαη ηα αγαπεηά Μέιε ηεο Δλψζεψο 

καο φηη, ζε ζπλεξγαζία ηφζν κε ηελ ΑΓΤ/ΓΙΓΔ 

(αξκφδηα γηα ηελ θαηαλνκή ησλ νηθεκάησλ ζην 

ΚΑΑΤ Αγ. Αλδξέα) φζν θαη κε ηε Γηνίθεζε ηνπ 

ΚΑΑΤ Αγ. Αλδξέα, πιεξνθνξεζήθακε γηα ηα 

παξαθάησ πνπ αθνξνχλ ζηε θεηηλή ιεηηνπξγία ηνπ 

ΚΑΑΤ Αγ. Αλδξέα, θαηά ηε ζεξηλή παξαζεξηζηηθή 

πεξίνδν 2022: 

α. Σν πξαηήξην είλαη αλνηρηφ θαζ φιν ην ρξφλν 

(Υεηκεξηλή θαη Θεξηλή Πεξίνδνο), Σξίηε, 

Σεηάξηε, Πέκπηε θαη άββαην απφ 09:00 έσο 

13:00, Παξαζθεπή 15:00 έσο 20:00. Κπξηαθή 

θαη Γεπηέξα ζα είλαη θιεηζηφ. 

β. Η δσληαλή κνπζηθή ζα είλαη θαη θέηνο κε 

δηάζεζε ηεο ΑΓΤ. Γελ γλσξίδνπκε αθφκα 

απφ πνηα εκεξνκελία ζα δηαηεζεί θαη πνηεο 

κέξεο. πλήζσο είλαη άββαην θαη κεξηθέο 

θνξέο θαη Σεηάξηε, απφ 22:00 έσο 24:00. 

ίγνπξα ζα ππάξρεη αλαθνίλσζε αλαξηεκέλε 

ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ Κέληξνπ. 

γ. Μέρξη ζηηγκήο δελ ππάξρεη πξνγξακκαηηζκφο 

απφ ΑΓΤ, γηα θάπνην θαιιηηερληθφ δξψκελν. 

πλήζσο θάζε ρξφλν πξνγξακκαηίδεηαη θάπνηα 

ζεαηξηθή παξάζηαζε ή έθηαθηε εκθάληζε 

γλσζηνχ θαιιηηέρλε-ηξαγνπδηζηή. 

δ. Σα γήπεδα Βφιευ θαη Μπάζθεη δελ 

δεζκεχνληαη. Η ρξήζε ηνπο είλαη ειεχζεξε γηα 

φινπο. 

ε. Σν γήπεδν ηέληο είλαη ην κφλν πνπ δεζκεχεηαη ε 

ρξήζε ηνπ, κε ξαληεβνχ απφ ην 2ν Γξ. ηνπ 

Κέληξνπ. Τπάξρεη θαη αληίηηκν εηζηηεξίνπ γηα ηε 

ρξήζε ηνπ (1,5 € ην άηνκν γηα 1 ψξα ρξήζεο). Η 

δε πιεξσκή ηνπ αληηηίκνπ θαη ε παξαιαβή ησλ 

θιεηδηψλ ηνπ γεπέδνπ, γίλεηαη ζην 2ν Γξ φπνπ 

θαη απνδίδεηαη θαη απφδεημε-θνππφλη πιεξσκήο. 

ζη. Οη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο επηιέγνληαη ηελ 

πξνεγνχκελε ηεο πξνβνιήο ηνπο ή 2 κέξεο πξηλ. 

Καζεκεξηλά ηνπνζεηείηε αθίζα κε ηελ ηαηλία 

πξνβνιήο ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ 

Κέληξνπ. 

δ. Καη θέηνο ζα ππάξρνπλ εθπαηδεπκέλνη 

λαπαγνζψζηεο θαη ζηηο 2 πιαδ ηνπ Κέληξνπ (Α΄ 

θαη Β΄), θαζ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο 

(απφ 08:00 έσο 20:00). Αλ ππάξρεη θαθνθαηξία 

ε θάπνην έθηαθην γεγνλφο ζα είλαη αλαξηεκέλε 

ε θφθθηλε ζεκαία. Απηφ ζα ζεκαίλεη φηη δελ 

ζπζηήλεηαη ε ιήςε ζαιάζζηνπ ινπηξνχ ζηηο ελ 

ιφγσ πιαδ, θαζψο νη ζπλζήθεο ζα είλαη 

δπζκελείο θαη δελ ζα ππάξρνπλ λαπαγνζψζηεο. 

ε. Τπελζπκίδνληαη νη ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο πνπ 

νξίδνληαη θάζε θνξά κε ηελ έθδνζε λέαο ΚΤΑ 

γηα ηελ δηάδνζε ηνπ θνξνλντνχ SARS-CνV-2, 

θαζψο θαη ησλ αληίζηνηρσλ δηαηαγψλ ηεο 

ΑΓΤ επί ηνπ ζέκαηνο. χκθσλα κε ηα κέρξη 

ηψξα δεδνκέλα ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

i. Καηά ηελ είζνδν ζηε Λέζρε, Καθελείν θαη 

ινηπνχο θιεηζηνχο ρψξνπο ΑΤΣΗΡΑ 

ΜΟΝΟ γηα εκβνιηαζκέλνπο θαη λνζήζαληεο 

(κε πηζηνπνηεηηθφ). 

ii. ΓΔΝ ΔΠΙΣΡΔΠΟΝΣΑΙ επηζθέπηεο (είηε κε 

ζπλνδφ ηνλ δηθαηνχρν είηε κε πξφζθιεζε) 

ιφγσ ηεο δηάδνζεο θαη δηαζπνξάο ηνπ 

θνξνλντνχ SARS-CνV-2. Οη δηθαηνχρνη 

κπνξνχλ λα ζπλνδεχνπλ ΜΟΝΟ κέιε κε Α΄ 

βαζκφ ζπγγέλεηαο (ζχδπγν, παηδηά, γνλείο. 

Σνλίδεηαη φηη ηα αδέιθηα είλαη Β΄ βαζκνχ 

ζπγγέλεηαο θαη φρη Α΄). 

ζ. Η ρξήζε ηνπ ηαηξείνπ (θαη ηαηξνχ ηνπ Κέληξνπ) 

είλαη γηα έθηαθηεο θαη κφλν πεξηπηψζεηο θαη φρη 

γηα ηελ επίιπζε ρξφλησλ πξνβιεκάησλ πγείαο. 

η. Δπίζεο, ππνγξακκίδεηαη φηη, φζνη επηιέγνληαη λα 

παξαζεξίζνπλ, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηφζν γηα 

ηνπο ίδηνπο φζν θαη γηα ηα δηθαηνχκελα 

παξαζεξηζκνχ κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπο, κία 

(1) θσηνγξαθία 3Υ3, γηα ηελ έθδνζε Γειηίνπ 

Κπθινθνξίαο. 

 

1
η
 Παραθεριστική ειρά  

(05 έως 17 Μαϊ 2022). 

 

1. Καηά ηελ 1
ε
 παξαζεξηζηηθή ζεηξά 2022 επηιέγεθαλ 

αξρηθά λα παξαζεξίζνπλ δέθα επηά (17) κέιε καο, 

γηα ηηο εθαηφλ είθνζη ηξεηο (123) δηαζέζηκεο ζέζεηο 

ηεο ΔΑΑ. 

2. Λφγσ θελψλ ζέζεσλ ην Σκήκα καο εμέδσζε έθηαθηε 

αλαθνίλσζε γηα ηελ ππνβνιή εθπξφζεζκσλ 

αηηήζεσλ θαη γηα φζα Μέιε καο επηζπκνχλ λα 

παξαζεξίζνπλ ζηελ 1
ε
 ζεηξά. Μέρξη ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο (26 Απξ 2022) ππέβαιαλ 

αίηεζε είθνζη επηά (27) Μέιε καο. 

3. Η εκπξφζεζκε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ, ζχκθσλα κε 

ηηο αλαθνηλψζεηο ηεο ΔΑΑ, βνεζάεη ηηο επηηξνπέο 

καο ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζή ηνπο θαζψο εθέηνο ν 

φγθνο είλαη πνιχ κεγάινο. Δπηπιένλ, εάλ 

ππνβάιινληαη κε κε πξνβιεπφκελν ηξφπν θαη 



εθπξφζεζκα, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ 

αλαθνηλψζεψλ καο, ελδέρεηαη λα απνξξίπηνληαη. 

4. Τπελζπκίδεηαη φηη ζε αλάινγεο έθηαθηεο 

αλαθνηλψζεηο γηα πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ, ε 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ εθπλέεη δέθα 

(10) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεηξάο επηζπκίαο. 

Απηφ δηφηη νη θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη, 

λα νξηζηηθνπνηνχληαη, λα ππνγξάθνληαη απφ ηηο 

αξκφδηεο επηηξνπέο (παξαιαβήο θαη 

παξαθνινχζεζεο) θαη λα ππνβάιινληαη ζηελ 

ΑΓΤ/ΓΙΓΔ. Θα ηεξείηαη απζηεξά ε εκεξνκελία 

θαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ κέρξη λα θαιχπηνληαη νη 

δηαηηζέκελεο γηα ηελ ΔΑΑ ζέζεηο. 

5. Δδψ ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη, φζνη εθ ησλ Μειψλ 

καο επηζπκνχλ λα παξαζεξίζνπλ ζε δηαζέζηκεο 

ζέζεηο ηεο ΔΑΑ, νη νπνίεο παξακέλνπλ θελέο, ζα 

πξέπεη λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Δλψζεψο καο (www.eaas.gr => Αλαθνηλψζεηο) γηα 

ηελ ππνβνιή ηεο απαξαίηεηεο αίηεζεο. Υσξίο 

αίηεζε, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε αλαθνίλσζή καο, 

δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί θαλέλα αίηεκα. 

 

Δπραξηζηνχκε γηα ηελ εκπηζηνζχλε ζαο 

ηε δηάζεζε φισλ ησλ Μειψλ καο ζε φηη αθνξά ηα 

ΚΑΑΤ 

 

Αλρεο (ΣΥ) ε.α. Αληψλεο Γθνπηζίδεο 

Τπεχζπλνο ΚΑΑΤ/ΔΑΑ 

 

Αιρίαο (ΠΒ) Κσλζηαληίλνο Μπαξέθαο 

Β. Τπεπζχλνπ ΚΑΑΤ/ΔΑΑ 

 

Email.: kaayeaas@gmail.com. 

Σηλέυωνο Γραυείοσ: 210-3633797 (εσωτ.: 7) 

(καθημερινά πλην Σαββάτοσ, Κσριακής και Επισήμων 

Αργιών. Ωράριο: 09:00 έως 13:30). 

Διεύθσνση Γραυείοσ: Χαρ. Τρικούπη 18Α, Αθήνα 106 

79, ημιώρουος, (καθημερινά πλην Σαββάτοσ, Κσριακής 

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

Κινητό τηλέυωνο, WhatsApp και Viber: 6936544002 

(καθημερινά πλην Σαββάτοσ, Κσριακής και Επισήμων 

Αργιών. Ωράριο: 09:00 έως 13:30). 

Μσνήματα με sms, WhatsApp και Viber: 
6936544002. 

http://www.eaas.gr/
mailto:kaayeaas@gmail.com

