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ΠΡΟΣ:  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 Β΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

Πίνακας Αποδεκτών Β1 (ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΘ. ΠΡΣ. Ε.Δ.-CLIMS 

 Τηλ. 210 657 5272 

ΚΟΙΝ.:  Φ.940/6/352004  

 Σ. 1585 

 Αθήνα, 17 Φεβ 22 

 Συν. : Ένα (1) Υπόδειγμα Αίτησης 

  Ένα (1) Πρόγραμμα   

 

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Ομαδικού Παραθερισμού Πράγα – Κάρλοβυ Βάρυ – 

Δρέσδη μέσω CLIMS  

 
1. Στο πλαίσιο λειτουργίας της Υπηρεσίας Παραθερισμού Προσωπικού 

Ε.Δ. – CLIMS (Υ.Π.Π.Ε.Δ), σας γνωρίζεται ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο υλοποίησης 
ομαδικού προγράμματος θέματος, ως ακολούθως: 

Πενθήμερο ομαδικό πρόγραμμα στην Πράγα 15 – 19 Μαΐου 2022, για  
30 άτομα το οποίο περιλαμβάνει: 

  α. Διαμονή 5 ημέρες – 4 νύχτες, με πρωινό και βραδινό, στο κεντρικό 
ξενοδοχείο DAP. 

  β. Ξεναγήσεις σε όλα τα γνωστά σημεία και αξιοθέατα της πόλης.  

  γ. Δύο (2) μονοήμερες εκδρομές στη λουτρόπολη Κάρλοβυ Βάρυ και 
στην ιστορική Δρέσδη της Γερμανίας. 

  δ. Κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα με γεύμα. 

  ε. Μεταφορές με λεωφορείο και μέσα μαζικής μεταφοράς. 

  στ. Ελληνόφωνη ξεναγός. 

  ζ. Όλα τα εισιτήρια εισόδων που απαιτούνται για όλο το πρόγραμμα, 
σε αξιοθέατα, στα μέσα μεταφοράς και στην κρουαζιέρα. 

  η. Αεροπορικό εισιτήριο με Aegean Airlines, στο οποίο 
περιλαμβάνεται μία βαλίτσα 23 κιλών, μία χειραποσκευή 8 κιλών, φόροι 
αεροδρομίου και επίναυλο καυσίμων., φόροι αεροδρομίων και επίναυλος 
καυσίμων. 

2. Δικαίωμα αίτησης συμμετοχής έχει το σύνολο του στρατιωτικού (εν 
ενεργεία και εν αποστρατεία) και πολιτικού (εν ενεργεία και συνταξιούχων) 
προσωπικού των Ε.Δ. 

3. Το κόστος συμμετοχής επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου τους συμμετέχοντες, 
είναι υπολογισμένο για 30 άτομα και είναι ενδεικτικά: 

 α. Δίκλινο δωμάτιο: Εκτιμώμενο κόστος συμμετοχής το οποίο 
εσωκλείει όσα έχουν αναλυθεί παραπάνω, 590,00 ευρώ ανά άτομο (για γκρουπ 30 
ατόμων)  

  β. Υπάρχει δυνατότητα μονόκλινων και τρίκλινων δωματίων, οι τιμές 
των οποίων θα καθοριστούν εφόσον ζητηθούν. 
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4. Τα αεροπορικά εισιτήρια είναι ομαδικά και εκδίδονται από την 
Υ.Π.Π.Ε.Δ., μέσω ομαδικού συμβολαίου. Σε περίπτωση που η πόλη αφετηρίας 
δεν είναι η Αθήνα τα εισιτήρια εκδίδονται σε συνεννόηση με την Υπηρεσία. 

5. Ακυρωτικά τέλη υφίστανται αρχής γενομένης από 10 Μαρ 22, 
καθορίζονται από τη φιλοξενούσα χώρα και την αεροπορική εταιρεία αντίστοιχα. Η 
ανωτέρω ημερομηνία αποτελεί την ημερομηνία προκαταβολής από τους 
συμμετέχοντες για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. 

6. 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. 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 Υ.Π.Π.Ε.Δ. – CLIMS 
δύναται μέσω των σελίδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και 
Instagram, στις διευθύνσεις “CLIMS HNDGS Greece” και “clims_greece”, 
αντίστοιχα. 

7. Τονίζεται, ότι η αίτηση πρέπει να είναι συμπληρωμένη με λατινικούς και 
κεφαλαίους χαρακτήρες και με στοιχεία όπως αναγράφονται στο διαβατήριο (για 
τους στρατιωτικούς και τέκνα κάτω των 12 ετών) ή ταυτότητα για τα υπόλοιπα 
μέλη άνω των 12 ετών. 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. 

8. Προκειμένου να εξασφαλιστούν ίδιες προϋποθέσεις συμμετοχής, 
καθώς δεν υπάρχουν ιεραρχικά κριτήρια ή κριτήρια μοριοδότησης για τις δράσεις 
CLIMS, μοναδικό κριτήριο επιλογής προσωπικού είναι η ημερομηνία και ώρα 
λήψης της αίτησης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Υπηρεσίας. 

9. Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 04 Μαρτίου 2022 
και ώρα 09:00 π.μ.. Νωρίτερα της καθοριζόμενης ημερομηνίας, καμία αίτηση δεν 
θα γίνεται δεκτή. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων δεν ορίζεται, παρά μόνο 
όταν συμπληρωθούν οι θέσεις. 

10. Κύριο μέλημα της Υπηρεσίας και του Οργανισμού CLIMS, είναι η 
ασφαλής διοργάνωση και διεξαγωγή των ομαδικών προγραμμάτων 
παραθερισμού. Για το λόγο αυτό έχουν ήδη συζητηθεί τα μέτρα προστασίας που 
θα υιοθετηθούν προκειμένου να εξασφαλιστεί η υγεία του συνόλου του 
προσωπικού και των συμμετεχόντων. Επιπρόσθετες πληροφορίες για τα μέτρα θα 
καθοριστούν από τη φιλοξενούσα χώρα, βάσει της εξέλιξης της πανδημίας και των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων - οδηγιών που θα υφίστανται τη δεδομένη χρονική 
περίοδο στον τόπο διεξαγωγής του προγράμματος. Η Υπηρεσία βρίσκεται σε 
συνεχή επικοινωνία με τη φιλοξενούσα χώρα με σκοπό την πλήρη και εκτεταμένη 
ενημέρωση των συμμετεχόντων και η οποία θα πραγματοποιείται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα μέχρι και την αναχώρηση. 

11. Πέραν των ανωτέρω η υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος θα 
επιτευχθεί αυστηρά εάν το επιτρέπουν οι επιδημιολογικές συνθήκες και οι 
κυβερνητικές οδηγίες αμφότερων των κρατών. 

mailto:hndgs.clims@gmail.com
http://www.geetha.mil.gr/el/staff-el/clims-el
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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) Καραχάλιου Μαρίνα, Επιτελής 

ΓΕΕΘΑ/Β1/Υπηρεσία Παραθερισμού Προσωπικού ΕΔ - CLIMS, τηλ. 210 657 4036 

– 5272.  

 

 

                                 Υποναύαρχος Δημήτριος Μήλας Π.Ν. 

Ακριβές αντίγραφο              Διευθυντής Β’ Κλάδου 

 

Ανθστής (ΤΜΑ) Καραχάλιου Μαρίνα 

Επιτελής Yπ. Παραθερισμού Ε.Δ 
 

 

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    

 

 



 

 
 

Εκδρομή 30 ατόμων – 15 έως 19 Μαΐου 2022 
Η Πράγα, έδρα των Βασιλέων της Βοημίας και σημαντικότατο 
εμπορικό κέντρο στην καρδιά της Ευρώπης για πολλούς αιώνες. 
Ανέπαφη από το πέρασμα του χρόνου και των πολέμων, αποτελεί 
μία από τις ομορφότερες πρωτεύουσες της Ευρώπης. 
Παραμυθένια, νοσταλγική και μεσαιωνική ατμόσφαιρα με 
μπερδεμένο μπαρόκ και αναγεννησιακό στυλ που σε μαγεύει, 
χειμώνα ή καλοκαίρι.  

Το αστρονομικό ρολόι, τα σοκάκια των αλχημιστών, ο Άγιος Βίτος, 
το εξαιρετικό φαγητό, οι μοναστηριακές μπύρες, το “μαύρο 
θέατρο” είναι μερικά από αυτά που θα συνθέσουν το άλμπουμ των 
αναμνήσεων απ’ το ταξίδι αυτό. Θα εντυπωσιαστείτε από την 
πολύχρωμη λουτρόπολη του Karlovy Vary, ενώ για το τέλος 
αφήστε την ευχή που θα κάνετε, κάτω από την αγαλματοστόλιστη 
γέφυρα του Καρόλου. 

 
ΓΕΕΘΑ/Β1/ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΣΚΟΥ 
Ε.Δ. - CLIMS 

Email: hndgs.clims@gmail.com 
Τηλ: 210 657 5272 
Fax: 210 657 5167 

 

 



1η ημέρα 

 Συνάντηση και αναχώρηση από το Ελ. Βενιζέλος για την Πράγα 
 15.25 Άφιξη και αναχώρηση για το ξενοδοχείο 
 Check in 
 Αναχώρηση με το μετρό για ξενάγηση στην πόλη της Πράγας. Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο 

με το αστρονομικό ρολόι για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη 
 Ελεύθερος χρόνος 
 Δείπνο στο ξενοδοχείο 

  

2η ημέρα 

 Πρωινό 
 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο με το μετρό για ξενάγηση στην Πράγα. Σημεία τα οποία θα 

επισκεφθούμε: Prague Castle, Old Royal Palace, St. George’s Basilica, St. Vitus Cathedral, 
Golden Lane, Old Castle Stairs 

 Κρουαζιέρα στον Μολδάβα ποταμό με γεύμα  
 Συνέχεια της ξενάγησης σε: Lesser Town, historic city center, Wenceslas Square 
 Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
 Δείπνο 

 

3η ημέρα 

 Πρωινό 
 Αναχώρηση με λεωφορείο για το Karlovy Vary 
 Ξενάγηση με τα πόδια στο κέντρο της λουτρόπολης 
 Επίσκεψη στο εργοστάσιο απόσταξης της “Becherovka” – Jan Becher Distillery 
 Ελεύθερος χρόνος  
 Αναχώρηση για Πράγα 
 Δείπνο στο ξενοδοχείο 

 

4η ημέρα 

 Πρωινό 
 Αναχώρηση με το λεωφορείο για την μεσαιωνική και ιστορική Δρέσδη  
 Ξενάγηση στην πόλη 
 Ελεύθερος χρόνος έως νωρίς το απόγευμα 
 Αναχώρηση για Πράγα 
 Δείπνο στο ξενοδοχείο 



5η ημέρα 

 Πρωινό 
 Check-out  
 Ελεύθερος χρόνος έως το μεσημέρι 
 16.20 Συγκέντρωση για αναχώρηση για το αεροδρόμιο 

 

* Η σειρά του προγράμματος και των ξεναγήσεων ενδεχομένως να αλλάξει  

 

 

  



* Απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα για να ταξιδέψετε είναι: 

 το διαβατήριο για στρατιωτικούς και παιδιά κάτω των 12 ετών, ενώ για όλους 
τους υπόλοιπους νέο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.  

 Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικό τεστ Covid – 19  
 Υποχρεωτική είναι και η Κάρτα Ευρωπαϊκής Ασφάλισης (Ε.Κ.Α.Α.) για όλους 

τους συμμετέχοντες. 

(Οι προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα ενδεχομένως να αλλάξουν, αλλά θα ενημερώσουμε έγκαιρα τους 
συμμετέχοντες.) 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

DAP Hotel*** 

Διεύθυνση: Vítězné nám. 684/4, 160 00 Praha 6, Τσεχική Δημοκρατία 

Το ξενοδοχείο βρίσκεται δίπλα στο μετρό (2 στάσεις από το κέντρο)  

 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

Τα αεροπορικά εισιτήρια εκδίδονται από την Υπηρεσία Clims με ομαδικό συμβόλαιο, από “Full 
Service» αεροπορική εταιρεία. Το αρχικό εισιτήριο έχει αφετηρία την Αθήνα, αλλά συνδέεται και 
διαμορφώνεται από την πόλη αναχώρησης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, κατόπιν 
συνεννόησης. 

  

Ισχύουσα προσφορά αεροπορικών (χωρίς να υπάρχει ακόμα δέσμευση): 

Aegean Airlines: 

ATH – PRG 15/05/22   13.50 – 15.25  

PRG – ATH 19/05/22   19.10 – 22.40  
 

 

Ενδεικτικό κόστος με τις ανωτέρω πτήσεις:   

 Δίκλινο δωμάτιο:  590 ευρώ το άτομο (γκρουπ 30 ατόμων) 
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