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Μέριμνα για το Στρατιωτικό Προσωπικό (Πρόγραμμα Παροχής
Φιλοξενίας “Hellenic Wings Inns”)
α. ΚΠΑ Δ-45/ΦΕΒ 12/ΓΕΑ
β. Υπ’ αριθμό 88 / 18-6-2020 Απόφαση του ΑΑΣ/ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

1. Γνωρίζεται ότι στο πλαίσιο μέριμνας για το στρατιωτικό προσωπικό,
αποφασίστηκε η ανάπτυξη πιλοτικού προγράμματος ανακατασκευής/
ανακαίνισης διαφόρων χώρων σε Μονάδες της ΠΑ, που είναι διαθέσιμοι και
πρόσφοροι, με σκοπό να διατεθούν προς χρήση από οικογένειες του μόνιμου
στρατιωτικού προσωπικού, ανεξαρτήτως βαθμού, για ολιγοήμερη διαμονή.
2. Η ανάπτυξη του προγράμματος “Hellenic Wings Inns” ξεκίνησε
στην 120 ΠΕΑ σε χώρους της Διασποράς και μελλοντικά προβλέπεται η
επέκτασή του και σε άλλες Μονάδες της ΠΑ που υφίστανται κατάλληλοι για
αξιοποίηση χώροι, με απώτερο στόχο την παροχή δυνατότητας διαμονής στις
οικογένειες των στελεχών, στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, με όσο το
δυνατό χαμηλότερο κόστος.
3. Ήδη έχει περατωθεί η πρώτη φάση του προγράμματος στην 120
ΠΕΑ, όπου έχουν παραδοθεί προς χρήση οκτώ (8) δωμάτια πλήρως
εξοπλισμένα, με δυνατότητα φιλοξενίας τεσσάρων ατόμων (έγγαμο ζευγάρι και
δύο (2) τέκνα) για παραμονή μέχρι επτά (7) διανυκτερεύσεις, ενώ υφίσταται
δυνατότητα παράτασης, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Οι ένοικοι θα έχουν τη
δυνατότητα χρήσης όλων των λοιπών ευκολιών της Μονάδος όπως Λέσχη,
Εστιατόριο, Γυμναστήριο, Θέση Στάθμευσης κλπ.
4. Η διάθεση των δωματίων ξεκινά την 10-7-2020 και η κράτηση θα
γίνεται διαδικτυακά με τις ακόλουθες διαδικασίες:
α. Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει αίτηση επιθυμίας κράτησης,
μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που προβάλλεται σε σύνδεσμο στην αρχική σελίδα
του δικτυακού τόπου της ΠΑ www.haf.gr.
β. Η ημερομηνία και ώρα αποστολής της αίτησης καθορίζει
αυστηρά και τη σειρά προτεραιότητας.
γ. Ο υπεύθυνος διαχειριστής της 120 ΠΕΑ ενημερώνει τον
ενδιαφερόμενο εντός 24 ωρών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την
ύπαρξη ή μη διαθέσιμων δωματίων, το οποίο θα αποτελεί και απόδειξη
κράτησης.
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δ. Ο ενδιαφερόμενος επιβεβαιώνει την κράτηση τουλάχιστον 48
ώρες πριν από την ημερομηνία άφιξης, τηλεφωνικά και με αποστολή
ηλεκτρονικού μηνύματος στο διαχειριστή της 120 ΠΕΑ, άλλως το αίτημα
διαγράφεται.
ε. Ακύρωση κράτησης δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο το
συντομότερο δυνατό, με τηλεφωνική επικοινωνία και μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, χωρίς περαιτέρω συνέπειες.
5. Κατά την άφιξη του ο φιλοξενούμενος παραλαμβάνει το δωμάτιο
από τον υπεύθυνο διαχειριστή στο Γραφείο Υποδοχής Επισκεπτών της 120
ΠΕΑ, ενώ η εξόφληση του τιμήματος γίνεται είτε με μετρητά είτε με χρήση
πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, κατά την αναχώρησή του και για το σύνολο των
ημερών διαμονής. Το ημερήσιο μίσθωμα καθορίζεται αρχικά στα δεκαπέντε (15)
ευρώ ανά ημέρα.
6. Κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στο θέμα να διευθετείται με
συνεργασία / επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων και της 120 ΠΕΑ.
7. Αρμόδιος διαχειριστής των δωματίων ορίζεται ο Δκτής ΜΕΕΠ της
120 ΠΕΑ μέσω του Προϊσταμένου Γραφείου Εκμεταλλεύσεων (τηλέφωνα
επικοινωνίας: 2722045920 – 2722045922 – e-mail: hellenicwingsinns@haf.gr.
8.
Λοιπές
λεπτομέρειες
που
αφορούν
στην
οικονομική
διαχείριση/τακτοποίηση του προγράμματος θα καθοριστούν με νεότερη διαταγή
του ΓΕΑ/Δ6.
9. Για περαιτέρω θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα δγή,
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον ΚΟΛ Λεσχών Πολεμικής Αεροπορίας, ως
(α) σχετικό, ο οποίος θα τροποποιηθεί ανάλογα με μέριμνα του ΓΕΑ/Β3, μετά
την ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος και αφού αναλυθούν και
εξαχθούν σχετικά συμπεράσματα.
10. Με μέριμνα Δκτών - Δντών Μονάδων και Υπηρεσιών να λάβει
γνώση όλο το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό της ΠΑ.
11. Χειριστής
2106592327).

θέματος

Επιτελής

ΓΕΑ/Β3/2

(τηλ:

2106592326-

Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης
Αρχηγός ΓΕΑ
Ακριβές Αντίγραφο
Σμχος (Δ) Λάμπρος Στάμου
Επιτελής ΓΕΑ/Β3/2
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