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  Αθήνα,  21     Απρ   2021 
                
  
ΘΕΜΑ:   Παραθερισμός Τέκνων ε.α. Στρατιωτικού Προσωπικού στις Θερινές      

Παιδικές Κατασκηνώσεις Έτους 2021.  

 
Σ ΧΕ Τ         :     α..    Φ.449.2/1/614373/Σ.166/17 Φεβ 2021/ ΓΕΣ/ Δ3 (ΔΕΝΔΗΣ)/2  
 β ..   Φ.449..2/2/616389/Σ.472/13 Απρ 2021/ ΓΕΣ/ Δ3 (ΔΕΝΔΗΣ)/2  
   

1.  Σας γνωρίζουμε σε συνέχεια (α) και (β) σχετικού,  ότι για την οικονομική 

επιδότηση αριθμού τέκνων για παραθερισμό σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις 

εσωτερικού και για συμμετοχή σε κατασκηνωτικά προγράμματα του εξωτερικού 

(μέσω του οργανισμού CLIMS), καθορίζονται τα παρακάτω:  

 

      α. Επιδοτούμενο Ποσό – Δικαιούχοι:  

 

(1) Η επιλογή των τέκνων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν 

μοριοδότησης και η επιδότηση θα ανέλθει στο ποσό των 350 € ανά τέκνο.  

 

(2) Δικαίωμα συμμετοχής στη μοριοδότηση έχουν και τα τέκνα 

του εν αποστρατεία στρατιωτικού προσωπικού, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

 

    (α) Τα τέκνα που θα συμμετάσχουν, να έχουν γεννηθεί από 

01 Ιανουαρίου 2005 μέχρι και 14 Ιουνίου 2015. Για τα κατασκηνωτικά 

προγράμματα του Οργανισμού CLIMS ισχύουν τα όρια ηλικίας που καθορίζονται 

για το κάθε πρόγραμμα. 

 

     (β) Όσοι υποβάλουν αίτηση παραθερισμού να έχουν την 

επιμέλεια των τέκνων που θα δηλώσουν για συμμετοχή και σε περίπτωση που δεν 

υφίσταται επιμέλεια, να υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση του γονέα που έχει την 

επιμέλεια, η οποία να προσκομίζεται μαζί με την επιθυμία συμμετοχής (με 

θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/Δήμο ή Αστυνομία).  

 

(γ) Από τις διατιθέμενες θέσεις κάθε παραθεριστικής 

σειράς στο εν αποστρατεία στρατιωτικό προσωπικό διατίθενται το 6,7%. Μετά 

την τελική έγκριση του ΓΕΣ,  θα κοινοποιηθούν οι καταστάσεις των δικαιούχων.  

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στα κατά τόπους Παραρτήματα που 

ανήκουν, ή απ' ευθείας στα Κεντρικά της Ε.Α.Α.Σ., Χαριλάου Τρικούπη 18Α. 
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αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που φαίνεται στο Παράρτημα «Α», σύμφωνα 

με τις οδηγίες που παρατίθενται εκεί συνοδευόμενη από τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, μέχρι τις 21 Μαι 2021, ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ.  

            3.   Για λόγους ταχύτητας, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν 

παράλληλα τις αιτήσεις  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Γραμματεία της 

ΕΑΑΣ.στο eaasgrammateia@gmail.com.   

4.  Τα Παραρτήματα της Ενώσεως: 

α. Να ενημερώσουν το προσωπικό τους έγκαιρα και σε όση 

έκταση είναι δυνατόν. 

β. Να ελέγξουν τα δηλούμενα, όσον αφορά τους προηγούμενους 

παραθερισμούς ή επιδοτήσεις και να αποστείλουν τις αιτήσεις των 

ενδιαφερομένων στην Ε.Α.Α.Σ., το αργότερο μέχρι τις 21 Μαι 2021.  

 

 5. Συντονιστικές Οδηγίες: 

  

      α. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση υπέρβασης του ποσού του 

εδαφίου 1α(1) ανωτέρω, η επιπλέον δαπάνη καλύπτεται με μέριμνα των γονέων.  

 

          β. Οποιοδήποτε αίτημα για ακύρωση μετά την έκδοση της διαταγής 

με τους τελικούς δικαιούχους, να υποβάλλεται απευθείας στο ΓΕΣ/Δ3/2,  τηλ. 210-

655-5176, e-mail: gesdendhs2@army.gr. προκειμένου να καλύπτεται η κενή θέση 

από επιλαχόντες.  

 

         γ. Η καταβολή της επιδότησης θα πραγματοποιηθεί μετά την 

ολοκλήρωση του παραθερισμού των τέκνων (περί τα μέσα Οκτ 21). Διαδικασία και 

απαραίτητα δικαιολογητικά θα γνωστοποιηθούν με νεότερο έγγραφο.  

 

     6. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.  

 

 

 Υπτγος ε.α  Ιωάννης Δεβούρος 
Ακριβές Αντίγραφο Αντιπρόεδρος  Ε.Α.Α.Σ. 

 (Για τον Απουσιάζοντα Πρόεδρο) 
  

  
Ανθστης (ΠΖ) Μαρία Φίλη 
        Γραμματεία 

 

  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

«Α»  Αίτηση Επιδότησης Τέκνου για Παραθερισμό σε Ιδιωτικές Κατασκηνώσεις 

(Υπόδειγμα – Οδηγίες - Δικαιολογητικά)  
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