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Παραθερισμός εν Ενεργεία Στρατιωτικού Προσωπικού στα ΚΕΔΑ της ΠΑ
έτους 2020 (Έκδοση Τελικών Καταστάσεων)

ΣΧΕΤ : α. ΚΠΑ Δ-85/2012 «ΚΟΛ ΚΕΔΑ»
β. Φ.400/762/Σ.125/21-2-20/ΓΕΑ/Β3/2
1. Αποστέλλονται, σε συνέχεια σχετικών, σε ηλεκτρονική μορφή οι
τελικές καταστάσεις παραθερισμού τρέχοντος έτους με έναρξη από 15-6-20.
2. Ο φετινός παραθερισμός προγραμματίζεται και υλοποιείται υπό τις
προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την τήρηση των μέτρων
πρόληψης για τη διάδοση του COVID-19.
3. Ειδικότερα, με βάση τα μέτρα πρόληψης που αφορούν στην αποφυγή
συνωστισμού με την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένων αποστάσεων μεταξύ
των ατόμων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθορίζονται τα
ακόλουθα:
α. Οι Διοικητές των ΚΕΔΑ οφείλουν να οργανώσουν τη λειτουργία
των πάσης φύσεως χώρων-ευκολιών λαμβάνοντας όλα τα μέτρα πρόληψης,
όπως αυτά καθορίζονται από τους αρμόδιους φορείς (αποστάσεις τραπεζιώνκαθισμάτων, αποστάσεις σκιάστρων-καθισμάτων παραλίας, αποστάσεις μεταξύ
ατόμων, καθαριότητα-απολυμάνσεις, υλικά προστασίας προσωπικού και
παραθεριστών, διαδικασίες εστίασης και διανομής φαγητού, αποφυγή
συνωστισμού, υγειονομικός σχεδιασμός-περίθαλψη, αντιμετώπιση ύποπτων
περιστατικών κλπ).
β. Η είσοδος σε επισκέπτες δεν επιτρέπεται. Αποκλειστικά και
μόνο, όταν πρόκειται για προσκεκλημένους των κατά περιόδους παραθεριστών,
η είσοδος επιτρέπεται μόνο κατά τις βράδυνες ώρες, συγκεκριμένα δε μετά τις
19:00.
γ. Η μετακίνηση των δικαιούχων προς τα ΚΕΔΑ Σαντορίνης, Ρόδου
και Τυμπακίου θα γίνει με δική τους ευθύνη (δεν θα πραγματοποιηθεί
μετακίνηση με Α/Φ C-130).
δ. Η παραλαβή των δωματίων θα πραγματοποιείται μετά από 24
ώρες από την παράδοσή τους από τον προηγούμενο παραθεριστή. Κατόπιν
αυτού και με σκοπό να μη διαταραχθεί ο υφιστάμενος προγραμματισμός, η
παράδοση των δωματίων θα γίνεται μια ημέρα πριν το πέρας κάθε περιόδου.
Ειδικότερα:

(1) Η παράδοση των δωματίων, θα γίνεται αποκλειστικά
μεταξύ των ωρών από 12:00 έως 14:00 της ημέρας αναχώρησης.
(2)

Η παραλαβή των δωματίων, θα γίνεται μετά την 13:00.

(3) Κατ’ εξαίρεση, στα ΚΕΔΑ Σαντορίνης, Ρόδου και
Τυμπακίου, οι ώρες παράδοσης και παραλαβής είναι δυνατόν να
διαφοροποιούνται, ανάλογα με τις αφίξεις-αναχωρήσεις των πλοίων, υπό την
προϋπόθεση της τήρησης του κενού 24ώρου, με ευθύνη των Δκτών.
(4) Κατά τη διάρκεια του κενού 24ώρου τα οικήματα-δωμάτια
να τίθενται σε συνεχή αερισμό.
4. Σε ότι αφορά στην κοινοποίηση της παρούσας για την ενημέρωση
όλων των εμπλεκομένων, καθορίζονται τα ακόλουθα:
α.
Η παρούσα διαταγή μετά των συνημμένων της, με μέριμνα
ΓΕΑ/ΚΜΗ, να αναρτηθεί στο MIS/ΓΕΑ την 10η Ιουνίου 2020, στον τομέα
«Ανακοινώσεις» σε ειδικό φάκελο, με τίτλο «Τελικές Καταστάσεις
Παραθερισμού εν ενεργεία Στρατιωτικού Προσωπικού έτους 2020».
β.
Το ΓΕΑ/ΕΓΑ/2 παρακαλείται να μεριμνήσει για την ανάρτηση της
παρούσης, χωρίς τις καταστάσεις παραθερισμού προσωπικού, στην ιστοσελίδα
www.haf.gr στο πεδίο <<Ενδιαφέροντα>>.
γ. Οι Μονάδες που δεν διαθέτουν σταθμό εργασίας MIS, να
ενημερωθούν και να παραλάβουν τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στην ΠαΔ 0-7/2018/ΓΕΑ, από τις πλησιέστερες Μονάδες που
είναι εγκαταστημένο το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα.
δ. Το προσωπικό που υπηρετεί στο ΓΕΑ να λάβει γνώση των
καταστάσεων μέσω του συστήματος MIS. Το ΑΤΑ και οι Διοικήσεις (ΔΑΥ ΔΑΕ), εκτός από την αποστολή των καταστάσεων θέματος, να μεριμνήσουν και
για την ανάρτησή τους στις αντίστοιχες ιστοσελίδες MIS ευθύνης τους.
ε.
Το 251ΓΝΑ να ενημερώσει τους Αξιωματικούς Πολεμικής
Διαθεσιμότητας (ΠΔ), για την κατανομή τους στα ΚΕΔΑ που έχουν επιλέξει.
στ. Το ΓΕΕΘΑ/Β1, όπου υποβάλλεται η παρούσα (υ.τ.α.),
παρακαλείται για την ενημέρωση του Προσωπικού της ΠΑ και των Κοινών
Σωμάτων (ΚΣ) που υπηρετεί στο Επιτελείο και στις Μονάδες/Υπηρεσίες
υπαγωγής του, μέσω ανάρτησης της παρούσας καθώς και των τελικών
καταστάσεων παραθερισμού στο «ΔIΑΣ / Ενημέρωση Στελεχών» και
«ΠΥΡΣΕΙΑ».
5.

Σε ότι αφορά στους παραθεριστές καθορίζονται τα ακόλουθα:

α. Τακτικοί παραθεριστές που δεν δύνανται να παραθερίσουν για
προσωπικούς λόγους, να ενημερώσουν εγγράφως την Μονάδα τους και
τηλεφωνικά το ΓΕΑ/Β3, τουλάχιστον επτά (7) μέρες πριν την έναρξη της
παραθεριστικής περιόδου για την οποία επιλέχτηκαν, συμφώνως παραγράφου

16, άρθρου 11, του (α) σχετικού. Σε αντίθετη περίπτωση θα χρεώνεται η
παραθεριστική περίοδος, ακόμη και εάν δεν έχουν παραθερίσει.
β. Οφείλουν να τηρούν κατά την άφιξή τους και διαμονή τους,
πέραν των προβλεπομένων στο (α) σχετικό, τόσο τις γενικές οδηγίες ατομικής
υγιεινής (επιμελές και τακτικό πλύσιμο χεριών, αποφυγή χειραψιών, τήρηση
αποστάσεων, αποφυγή επαφής των χεριών με τα μάτια, μύτη και στόμα,
σχολαστική καθαριότητα χεριών), όσο και τις επιμέρους οδηγίες και μέτρα που
καθορίζονται από τη διοίκηση του ΚΕΔΑ και αφορούν στην πρόληψη για τη
διάδοση του COVID-19.
γ. Να φέρουν μαζί τους επαρκή υλικά για την ατομική υγιεινή τους
και την καθαριότητα-απολύμανση των χώρων διαμονής τους, όπως μάσκες,
γάντια, αντισηπτικά ταχείας δράσης σε υγρή μορφή, μαντηλάκια και
απολυμαντικά (η χρήση μάσκας επί του παρόντος δεν είναι υποχρεωτική).
δ. Να αποφύγουν την προσέλευση στο ΚΕΔΑ όταν οι ίδιοι ή
προστατευόμενα μέλη παρουσιάζουν ύποπτα συμπτώματα (πρόσφατη έναρξη
βήχα, δύσπνοια, πυρετό κ.α).
6. Της παρούσας, να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι
προγραμματισθέντες παραθεριστές (τακτικοί - αναπληρωματικοί) με μέριμνα
των Μονάδων τους.
7.

Χειριστής θέματος επιτελής ΓΕΑ/Β3 (τηλ.: 2326 - 2327 ).
Υποπτέραρχος (Ι) Νικόλαος Ρέτσας
Υπαρχηγός ΓΕΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Ανθσγός (ΤΟΠ) Κων/νος Μπράγκατζης
Επιτελής ΓΕΑ/Β3/2
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