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ΘΕΜΑ: Αρχικές Καταστάσεις εν Ενεργεία Στρατιωτικού Προσωπικού για
Παραθερισμό στα ΚΕΔΑ της ΠΑ έτους 2020.
ΣΧΕΤ : α. ΚΠΑ Δ-85/2012 «ΚΟΛ ΚΕΔΑ»
β. Φ.400/762/Σ.125/21-2-20/ΓΕΑ/Β3/2
γ. Φ.400/102/194212/Σ.2192/31-3-20/ΓΕΕΘΑ/Β1
1. Αποστέλλονται συνημμένα, σε ηλεκτρονική μορφή, καταστάσεις
θέματος που αφορούν στις αρχικές αιτήσεις παραθερισμού, προκειμένου να
ενημερωθεί το ενδιαφερόμενο προσωπικό και να προβεί στην οριστική δήλωση
παραθεριστικής περιόδου, σύμφωνα με τα καθορισθέντα στη (β) σχετική.
2. Οι εν λόγω καταστάσεις περιλαμβάνουν την κατάταξη όλου εν του
ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού που έχει υποβάλλει αίτηση, σε τακτικό και
αναπληρωματικό, σύμφωνα με τη μοριοδότηση και στις δύο (2) περιόδους που
έχει δηλώσει.
3. Ειδικότερα γνωρίζονται τα ακόλουθα:
α. Η περίοδος οριστικοποίησης παραθεριστικής περιόδου ορίζεται
από 20-4-20 έως και 18-5-20, για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων, είτε αυτή
γίνεται ηλεκτρονικά, είτε γραπτά.
β. Η έναρξη των παραθεριστικών περιόδων θα πραγματοποιηθεί
μετά τις 15-6-20, σε εκτέλεση του (γ) σχετικού που αφορά σε μέτρα πρόληψης
κατά της διασποράς του κορωναϊού. Κατά συνέπεια οι παρακάτω περίοδοι ανά
ΚΕΔΑ ακυρώνονται :
(1) ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ-ΣΚΟΤΙΝΑΣ-ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ: 1η, 2η, 3η
περίοδοι, ήτοι από 18/5/20 έως 16/6/20.
(2) ΚΕΔΑ ΡΟΔΟΥ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ: 1η, 2η, 3η, 4η, 5η περίοδοι, ήτοι
από 12/5/20 έως 16/6/20.
(3) ΚΕΔΑ ΑΚΤΙΟΥ: 1η, 2η, 3η περίοδοι, ήτοι από 18/5/20 έως
14/6/20.
(4) ΚΕΔΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ : 1η, 2η περίοδοι, ήτοι από 21/5/20 έως
18/6/20.
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γ. Δεν υφίσταται δυνατότητα αντικατάστασης-αλλαγής της
προαναφερομένης ακυρωθείσας παραθεριστικής περιόδου. Το ίδιο ισχύει και σε
περίπτωση που τα μέτρα πρόληψης επεκταθούν πέραν της 15-6-20.
4. Σε ότι αφορά τις διαδικασίες ενημέρωσης του ενδιαφερόμενου
προσωπικού, καθορίζονται τα ακόλουθα:
α. Με μέριμνα ΓΕΑ/ΚΜΗ η παρούσα μετά των συνημμένων της να
αναρτηθούν στο MIS/ΓΕΑ, σε ειδικό φάκελο με τίτλο «Καταστάσεις
Παραθερισμού εν ενεργεία Στρατιωτικού Προσωπικού έτους 2020», στον τομέα
«Ανακοινώσεις», για την ενημέρωση προσωπικού ΓΕΑ και υπαγομένων σε
αυτό Μονάδων.
β. Με μέριμνα ΑΤΑ-ΔΑΥ-ΔΑΕ να αναρτηθεί η παρούσα στις
αντίστοιχες ιστοσελίδες MIS ευθύνης τους, για την ενημέρωση προσωπικού
υπαγόμενων Μονάδων τους.
γ. Οι Μονάδες της ΠΑ, καθώς και ΣΞ, ΠΝ, που είναι αποδέκτες και
δε διαθέτουν σταθμό εργασίας MIS, να ενημερωθούν δεόντως και να
παραλάβουν τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, από τις πλησιέστερες
υποστηρίζουσες Μονάδες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΠαΔ 07/2018/ΓΕΑ, στις οποίες είναι εγκαταστημένο το εν λόγω πληροφοριακό
σύστημα.
δ. Το ΓΕΕΘΑ/Β1, παρακαλείται για την ενημέρωση του
προσωπικού της ΠΑ - ΚΣ που υπηρετεί στο ΓΕΕΘΑ και στις
Μονάδες/Υπηρεσίες υπαγωγής του. Προς τούτο επισυνάπτεται οπτικός δίσκος
(CD), ώστε τα εν θέματι αρχεία να αναρτηθούν στο «ΔIΑΣ / Ενημέρωση
Στελεχών» και «ΠΥΡΣΕΙΑ».
ε. Το πολιτικό προσωπικό της ΠΑ και οι συνταξιούχοι Πολιτικοί
υπάλληλοι θα ενημερωθούν με μέριμνα ΓΕΑ/Β5.
5. Σε ότι αφορά τις διαδικασίες υποβολής οριστικής δήλωσης επιθυμίας
του ενδιαφερόμενου προσωπικού (τακτικού και αναπληρωματικού)
καθορίζονται τα ακόλουθα:
α. Το εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό υποβάλει την οριστική
δήλωση της μίας τελικής του επιθυμίας από 20 Απριλίου 2020 με ηλεκτρονικό
τρόπο, μέσω της ιστοσελίδας www.haf.gr, στο πεδίο «Διαδικτυακές Υπηρεσίες».
Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με το ίδιο όνομα χρήστη (username) και
κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν οι δικαιούχοι για την
αρχική τους υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης παραθερισμού. Επισημαίνεται ότι,
σε περίπτωση μη υποβολής τελικής επιθυμίας, οι δικαιούχοι (τακτικοί αναπληρωματικοί) θα εξαιρούνται από τον προγραμματισμό παραθερισμού
έτους 2020. Μετά την 18η Μαΐου 2020, που είναι η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής της μίας τελικής επιθυμίας, η εφαρμογή κλείνει οριστικά και δεν
γίνονται πλέον δεκτές άλλες αιτήσεις.
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β. Οι Αξιωματικοί Κοινών Σωμάτων που έχουν δικαίωμα
παραθερισμού σε ΚΕΔΑ της ΠΑ υποβάλουν τις δηλώσεις με τη τελική τους
επιθυμία σε έντυπη μορφή. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Μονάδες που
υπηρετούν, οι οποίες στη συνέχεια τις αποστέλλουν στο ΓΕΑ/Β3 με
συγκεντρωτικές καταστάσεις, όπως το υπόδειγμα του Παραρτήματος «Α». Οι εν
λόγω καταστάσεις πρέπει να έχουν περιέλθει στο ΓΕΑ/Β3 έως τις 22 Μαΐου
2020.
γ. Οι Αξιωματικοί Πολεμικής Διαθεσιμότητας (ΠΔ) υποβάλουν τις
δηλώσεις με τη τελική τους επιθυμία σε έντυπη μορφή στο 251 ΓΝΑ, το οποίο
στη συνέχεια εφαρμόζει τη διαδικασία προηγούμενης παραγράφου.
δ . Το Πολιτικό Προσωπικό και οι συνταξιούχοι πολιτικοί
υπάλληλοι υποβάλουν τις δηλώσεις με τη τελική τους επιθυμία σε έντυπη
μορφή στο ΓΕΑ/Β5, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 1ιε του
(β) σχετικού, με την επισήμανση ότι η χρονική περίοδος υποβολής έχει
μετατοπισθεί από 20-4-20 έως και 18-5-20, οι δε καταστάσεις πρέπει να έχουν
περιέλθει στο ΓΕΑ/Β5 έως τις 22 Μαΐου 2020.
ε. Σε περίπτωση που αμφότεροι οι σύζυγοι είναι δικαιούχοι
παραθερισμού να επιλέξουν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του
δικαιώματος παραθερισμού (είτε είναι τακτικοί, είτε αναπληρωματικοί).
6. Το ΓΕΑ/ΕΓΑ/2 παρακαλείται, στο πλαίσιο υλοποίησης των
διαλαμβανομένων στην παρ. 5α, να μεριμνήσει για την ανάρτηση της
παρούσης, χωρίς τις καταστάσεις παραθερισμού προσωπικού, καθώς και
συνδέσμου που να οδηγεί στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής της
τελικής επιθυμίας παραθερισμού στην ιστοσελίδα www.haf.gr στο πεδίο
<<Ενδιαφέροντα>>.
7. Η ΕΑΑΑ που κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για ενημέρωση της
και δικές τις ενέργειες, σε ότι αφορά τον παραθερισμό των αποστράτων μελών
της.
8. Στους αποδέκτες πινάκων «Κ» και «ΚΘ» (Υπηρεσίες – Μονάδες εκτός
ΠΑ, Κλάδων κτλ), η παρούσα θα κοινοποιηθεί με σηματική αλληλογραφία και το
ενδιαφερόμενο προσωπικό θα λάβει γνώση των καταστάσεων από
πλησιέστερες Μονάδες ΠΑ που διαθέτουν MIS. Σε περίπτωση προβλήματος οι
ενδιαφερόμενοι δύνανται να επικοινωνήσουν απευθείας με ΓΕΑ/Β3/2.
9. Τέλος, επισημαίνεται και πάλι προς όλο το ενδιαφερόμενο
προσωπικό, ότι η έναρξη λειτουργίας των ΚΕΔΑ εξαρτάται από τα
καθοριζόμενα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωναϊού και κατ’
επέκταση, η έναρξη των παραθεριστικών περιόδων πιθανόν να επεκταθεί
πέραν της 15-6-20.
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10. Χειριστής θέματος επιτελής ΓΕΑ/Β3 (τηλ.: 2326 – 2327 ).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α»: Υπόδειγμα Κατάστασης Οριστικών Επιθυμιών Παραθερισμού ΚΕΔΑ για
ΚΣ και ΠΔ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
στη Φ.400/1455/Σ.220
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