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ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
Β1 ΔΝΣΗ (ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ)

Πίνακας Αποδεκτών ΥΠ. ΠΑΡΑΘΕΡ. ΠΡΣ. Ε.Δ. - CLIMS
Τηλ. 210 657 5272

ΚΟΙΝ.: Φ. 940/3/323336
Σ. 1660
Αθήνα, 04 Μαρ 21

ΘΕΜΑ: Οργανισμοί – Σύλλογοι – Σωματεία (Προγράμματα και Δραστηριότητες
CLIMS Έτους 2021)

1. Σας γνωρίζουμε ότι, για το έτος 2021 θα υλοποιηθούν παραθεριστικά
και κατασκηνωτικά προγράμματα, όπως παρακάτω:

α. Ομαδικός Παραθερισμός
(1) Πράγα – Karlovy Vary: Δύο (2) προγράμματα των πέντε

(5) ημερών (16 - 20 Μαι 21 και Σεπ 21) με ημιδιατροφή και μισή μέρα κρουαζιέρα
στο Μολδάβα ποταμό, με συμμετοχή τριάντα (30) ατόμων, έκαστο.

(2) Παρίσι και Disneyland: Πρόγραμμα πέντε (5) ημερών
(Σεπ 21), με συμμετοχή σαράντα (40) ατόμων.

(3) Λισαβόνα: Πρόγραμμα πέντε (5) ημερών με ημιδιατροφή
(19 – 24 Μαι 21), με συμμετοχή τριάντα (30) ατόμων.

(4) Βαρκελώνη: Πρόγραμμα πέντε (5) ημερών με ημιδιατροφή
(Οκτ 21), με συμμετοχή τριάντα (30) ατόμων.

(5) Βαρσοβία – Κρακοβία: Πρόγραμμα πέντε (5) ημερών με
ημιδιατροφή, (Σεπ 21), με συμμετοχή είκοσι (20) ατόμων.

(6) Ιορδανία: Πρόγραμμα πέντε (5) ημερών (Οκτ 21), με
συμμετοχή τριάντα (30) ατόμων.

(7) Ρώμη - Φλωρεντία: Πρόγραμμα τεσσάρων (4) ημερών με
ημιδιατροφή, (Οκτ 21), με συμμετοχή τριάντα (30) ατόμων.

(8) Μαρόκο: Πρόγραμμα πέντε (5) ημερών (Σεπ 21), με
συμμετοχή τριάντα (30) ατόμων.

(9) Νέα Υόρκη: Πρόγραμμα επτά (7) ημερών (Οκτ 21), με
συμμετοχή πενήντα (50) ατόμων.

(10) Λονδίνο: Πρόγραμμα πέντε (5) ημερών (Νοε 21), με
συμμετοχή πενήντα (50) ατόμων.

β. Παραθερισμός Προσωπικού ΕΔ στο Εσωτερικό
(1) Περιήγηση στο Αιγαίο: Προγράμματα κρουαζιέρας

ατομικού παραθερισμού, τριών (3), τεσσάρων (4) και επτά (7) ημερών με πλήρη
διατροφή, τον Ιούλιο ή Αύγουστο.

(2) Σκοτίνα – Πρόγραμμα δραστηριοτήτων και
ξεναγήσεων: Πρόγραμμα πέντε (5) ως επτά (7) ημερών με πρωινό, για trekking,
rafting, canyoning και ποδηλασία στoν Όλυμπο, καθώς και ξενάγηση στα
Μετέωρα, Δίον και Βεργίνα, άνοιξη ή φθινόπωρο, με συμμετοχή τριάντα (30)
ατόμων.
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γ. Παιδικές κατασκηνώσεις (International CLIMS Camp – ICC)
(1) Πολωνία – Rogowo: Συμμετοχή είκοσι πέντε (25) παιδιών

ηλικίας 13 - 16 ετών, από 17 έως 31 Ιουλ 21.
(2) Γερμανία – Zell am See: Συμμετοχή σαράντα πέντε (45)

παιδιών ηλικίας 15 - 17 ετών, από 24 Ιουλ έως 7 Αυγ 21.
(3) Γαλλία – Παρίσι: Συμμετοχή είκοσι (20) παιδιών ηλικίας 15

- 17 ετών, από 19 έως 30 Ιουλ.
2. Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω δράσεις σχεδιάζονται με γνώμονα την

κανονικότητα και θα υλοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη τα υγειονομικά
πρωτόκολλα, την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων, της εκάστοτε χρονικής
περιόδου, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται από την κάθε χώρα για την
προστασία του πληθυσμού.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στις ανωτέρω δράσεις, έχει το εν ενεργεία
στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό (με τα μέλη των οικογενειών τους) των ΕΔ,
καθώς και το εν αποστρατεία προσωπικό και οι συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι
(με τα μέλη των οικογενειών τους), του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

4. Το κόστος των προγραμμάτων (διαμονής, ψυχαγωγίας και
μετακίνησης) επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου τους συμμετέχοντες.

5. Σε όλα τα προγράμματα θα συμμετέχει εκπρόσωπος της Διεύθυνσης
ΓΕΕΘΑ/Β1/Υπηρεσία Παραθερισμού Προσωπικού Ε.Δ. – CLIMS.

6. Μετά το πέρας κάθε προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη
δυνατότητα να αξιολογήσουν, μέσω ειδικού ερωτηματολογίου, τις υπηρεσίες που
τους παρασχέθηκαν, με σκοπό τη βελτιστοποίηση τους.

7. Ακριβή στοιχεία αναφορικά με τη διεξαγωγή των προγραμμάτων, όπως
ημερομηνίες, κόστος, κλπ, θα κοινοποιηθούν με νεότερο έγγραφο και θα
αναρτηθούν στον ιστότοπο (web site) του ΓΕΕΘΑ, www.geetha.mil.gr, επιλέγοντας
το λογότυπο CLIMS που εμπεριέχεται στην ενότητα «Θέματα Προσωπικού».

8. Παρακαλούμε για την ενημέρωση του προσωπικού των Γ.Ε. και των
μελών των Ενώσεων στις οποίες κοινοποιείται το παρόν.

9. Χειριστής θέματος: Επγός (ΤΟΠ) Κωνσταντίνος Μιχόπουλος, Επιτελής
ΓΕΕΘΑ/Β1/Υπηρ. Παραθ. Πρς. Ε.Δ. – CLIMS, τηλ. 210-6575272.

Υποναύαρχος Δημήτριος Μήλας Π.Ν.
Διευθυντής Β’ Κλάδου

Ακριβές αντίγραφο

Ανθστής (ΤΜΑ) Καραχάλιου Μαρίνα
Επιτελής Yπ. Παραθερισμού Ε.Δ
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ΠΊΝΑΚΑς ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΓΕΣ/Δ3 – Β5
ΓΕΝ/Β3 – Β5
ΓΕΑ/Β3 – Β5

Αποδέκτες για Πληροφορία
Πίνακες Αποδεκτών «Α», «Β», «Γ», «Ι»
ΣΓ ΥΕΘΑ
ΣΓ ΥΦΕΘΑ
ΓΓ/ΥΠΕΘΑ
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΠΕΑΔΣ
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ
ΥΠΕΘΑ/ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΥΠΕΘΑ/ΥΕΥ
ΥΠΕΘΑ/ΥΠΑΑΠΕΔ
ΥΠΕΘΑ/ΕΔΤ
ΥΠΕΘΑ/ΔΣΔ


