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1. Σε συνέχεια σχετικού σας γνωρίζουμε ότι υφίσταται διαθεσιμότητα για
δέκα (10) επιπλέον άτομα στο πρόγραμμα θέματος το οποίο θα υλοποιηθεί από
25 Αυγ έως 01 Σεπ 22.

2. Το εν λόγω πρόγραμμα αναλύεται ως ακολούθως:
α. ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ
β. Διαμονή 3 ημέρες – 2 νύχτες, με πρωινό σε κεντρικό ξενοδοχείο της

Ουάσιγκτον.
γ. Ξεναγήσεις στα πιο γνωστά σημεία και επιβλητικά αξιοθέατα της

Ουάσιγκτον όπως το White House, The Capitol, The Mall, The Washington
Memorial, Museums, Government buildings και τέλος στο Lincoln Memorial & The
Arlington Cemetery.

δ. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ε. Διαμονή 5 ημέρες – 4 νύχτες, με πρωινό σε κεντρικό ξενοδοχείο της

Νέας Υόρκης.
στ. Ξεναγήσεις στα πιο γνωστά σημεία και επιβλητικά αξιοθέατα της

Νέας Υόρκης [Μανχάταν (Manhattan) – Μπρούκλιν (Brooklyn)], επίσκεψη στην
ελληνική συνοικία της Αστόρια (Astoria) καθώς και σε φημισμένα εκπτωτικά -
εμπορικά κέντρα εκτός πόλης.

ζ. Πανοραμική κρουαζιέρα στον ποταμό Χάντσον (Hudson) που
περικλείει το Μανχάταν (Manhattan).

η. Μεταφορές με λεωφορείο.
θ. Ελληνόφωνος ξεναγός.
ι. Συμβόλαιο ταξιδιωτικής ασφάλειας για όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.
Ια. Έκδοση ESTA για την είσοδο στη χώρα.
ιβ. Αχθοφορικά έξοδα και φιλοδωρήματα όπου απαιτούνται.
ιγ. Αεροπορικά εισιτήρια με άφιξη στην Ουάσιγκτον και αναχώρηση

από τη Νέα Υόρκη, φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
3. Δικαίωμα αίτησης συμμετοχής έχει το σύνολο του στρατιωτικού (εν

ενεργεία και εν αποστρατεία) και πολιτικού (εν ενεργεία και συνταξιούχων)
προσωπικού των Ε.Δ.
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4. Το κόστος συμμετοχής επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου τους συμμετέχοντες,
είναι υπολογισμένο για 50 άτομα (μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων) κι αναλύεται
ως εξής:

α. Δίκλινο δωμάτιο: Κόστος συμμετοχής το οποίο εσωκλείει όσα έχουν
αναλυθεί παραπάνω, 2020,00 ευρώ ανά άτομο με πρωινό.

β. Επιπλέον άτομο σε δίκλινο δωμάτιο (παιδί 0 – 11 ετών), 1.330,00
ευρώ ανά άτομο με πρωινό.

γ. Επιπλέον άτομο σε δίκλινο δωμάτιο (ενήλικες ή παιδιά 12 ετών και
άνω), 1.586,00 ευρώ ανά άτομο με πρωινό.

δ. Μονόκλινο δωμάτιο: 2.700,00 ευρώ ανά άτομο με πρωινό.
ε. Η χωρητικότητα κάθε δωματίου είναι έως 4 άτομα.

5. Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να παραμείνει πέραν των
καθορισμένων ημερομηνιών του προγράμματος, κρίνεται απαραίτητη η έγκαιρη
ενημέρωση της Υπηρεσίας μας.

6. Τα αεροπορικά εισιτήρια είναι ομαδικά και εκδίδονται από την Υπηρεσία
παραθερισμού. Σε περίπτωση που η πόλη αφετηρίας δεν είναι η Αθήνα τα
εισιτήρια εκδίδονται σε συνεννόηση με την Υπηρεσία.

7. Ακυρωτικά τέλη υφίστανται από ημερομηνία κατάθεσης
προκαταβολής και τα οποία τέλη καθορίζονται από τη φιλοξενούσα χώρα και την
αεροπορική εταιρεία αντίστοιχα.

8. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωμένη τη
συνημμένη αίτηση, απευθείας στο ΓΕΕΘΑ/Β1/Υ.Π.Π.Ε.Δ– CLIMS, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
«hndgs.clims@gmail.com».

9. Σχετικές λεπτομέρειες και πληροφορίες, έχουν αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ (www.geetha.mil.gr), στο πεδίο Θέματα Προσωπικού/Clims
– Παραθερισμός Εξωτερικού/Ομαδικός Παραθερισμός. Επιπλέον ενημέρωση
καθώς και άμεση επικοινωνία με την Υπηρεσία Παραθερισμού Ε.Δ. – Clims
δύναται μέσω των σελίδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και
Instagram, στις διευθύνσεις “CLIMS HNDGS Greece” και “clims_greece”,
αντίστοιχα.

10. Τονίζεται, ότι η αίτηση πρέπει να είναι συμπληρωμένη με λατινικούς –
κεφαλαίους χαρακτήρες και με στοιχεία όπως αναγράφονται στο διαβατήριο το
οποίο πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη των 6 μηνών από την
ημερομηνία επιστροφής. Σε ότι αφορά προσωπικά δεδομένα, μόνο η Υ.Π.Π.Ε.Δ
διαχειρίζεται τα δεδομένα και τηρεί αρχείο για δύο (2) έτη το οποίο μετά
καταστρέφεται ενώ τηρείται καθ’ όλα η κείμενη νομοθεσία.

11. Έναρξη υποβολής αιτήσεων ορίζεται με τη λήψη του παρόντος.
12. Τα Γ.Ε. παρακαλούνται για τις απαιτούμενες ενέργειες για την

ενημέρωση του συνόλου του προσωπικού τους, καθώς και των μελών των
Ενώσεων Αποστράτων και συνταξιούχων πολιτικών υπαλλήλων.

13. Χειριστής θέματος Ανθστής (ΤΜΑ) Μαρίνα Καραχάλιου, Επιτελής
ΓΕΕΘΑ/Β1/Υ.Π.Π.Ε.Δ. - CLIMS, τηλ. 210 657 5272 – 4036 – 1238.

Υποστράτηγος Ιωάννης Δημητρέλλος
Ακριβές αντίγραφο Διευθυντής Β΄ Κλάδου

Ανθυπασπιστής (TMA) Μαρίνα Καραχάλιου
Επιτελής Yπ. Παραθερισμού Ε.Δ



-3-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΓΕΣ/ΕΓΑ
ΓΕΝ/ΕΓΑ
ΓΕΑ/ΕΓΑ
Αποδέκτες για Πληροφορία
Πίνακες Αποδεκτών ΓΕΕΘΑ «Α», «Β», «Γ», «Ι»
ΣΓ ΥΕΘΑ
ΣΓ ΥΦΕΘΑ
ΓΓ/ΥΠΕΘΑ
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ
ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΠΕΑΔΣ
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ
ΥΠΕΘΑ/ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΥΠΕΘΑ/ΥΕΥ
ΥΠΕΘΑ/ΥΠΑΑΠΕΔ
ΥΠΕΘΑ/ΕΔΤ
ΥΠΕΘΑ/ΔΣΔ
ΓΕΣ/ Δ3 – Β5
ΓΕΝ/ Β3 – Β5
ΓΕΑ/ Β3 – Β5


