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           ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
           Β3-VΙ 
           18 Μαρ 21 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΣΤΟ 
Φ.440.1/5/218567/Σ.1714 
 

Κατασκηνωτικά Προγράμματα 
 
 1. Γνωρίζεται ότι κατά το θέρος 2021 θα παρασχεθεί η δυνατότητα 
συμμετοχής σε προγράμματα παιδικών κατασκηνώσεων της ημεδαπής, σε διεθνή 
κατασκηνωτικά προγράμματα μέσω του οργανισμού CLIMS/ΓΕΕΘΑ/Β1 και σε 
προγράμματα καλοκαιρινών δραστηριοτήτων–summer camp της ημεδαπής. Τα εν 
λόγω προγράμματα αφορούν τα τέκνα των εν ενεργεία στελεχών του ΠΝ 
γεννηθέντα από 01 Σεπτεμβρίου του 2003 έως και 31 Δεκεμβρίου του 2014 και 
αναλόγως ηλικιακών προδιαγραφών έκαστου προγράμματος. 
 
 2. Το επίδομα που θα καταβάλλει το ΠΝ στους δικαιούχους θα είναι μέχρι 
30€ ανά ημέρα για κάθε παιδί, με χρονική διάρκεια μέχρι 15 ημέρες και για χρονική 
περίοδο από 15 Ιουνίου 2021 έως και 10 Σεπτεμβρίου 2021. Ποσό πέραν του 
δικαιούμενου ως ανωτέρω, θα καταβάλλεται με μέριμνα των γονέων ενώ σε 
περίπτωση που το ποσό είναι μικρότερο από το ανώτερο δικαιούμενο τότε θα 
καταβάλλεται το ακριβές ποσό που θα αναγράφει η νόμιμη απόδειξη πληρωμής.  
 
 3. Το διατιθέμενο ποσό από το ΜΤΝ/ΕΛΠΝ για τις παιδικές 
κατασκηνώσεις είναι συγκεκριμένο και σύμφωνα με αυτό καθορίζεται ο αριθμός 
των παιδιών που δύναται να συμμετάσχουν. Σε περίπτωση που οι επιθυμίες 
συμμετοχής είναι περισσότερες του αριθμού των τέκνων που δύναται να 
συμμετάσχουν, προτεραιότητα έχουν τα στελέχη που έχουν συμμετάσχει τις 
λιγότερες φορές κατά την τελευταία τριετία. Η ακύρωση συμμετοχής θα πρέπει να 
αναφερθεί δια σήματος μέχρι την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 προς ΓΕΝ/Β3-VI 
με κοινοποίηση στο ΜΤΝ/ΕΛΠΝ προκειμένου να αναπληρώνονται οι κενές θέσεις. 
Σε αντίθετη περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα χρεώνονται ως συμμετέχοντες. 
 
  4. Μετά την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων οι δικαιούχοι θα πρέπει 
να εξοφλήσουν το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της επιλογής τους και στη συνέχεια 
προκειμένου να τους πιστωθεί το δικαιούμενο χρηματικό ποσό σε λογαριασμό που 
θα δηλώσουν θα πρέπει να υποβάλλουν στο ΜΤΝ/ΕΛΠΝ έως την Παρασκευή 24 
Σεπτεμβρίου 2021 τα παρακάτω: 
 
   α. Αίτηση προς ΜΤΝ/ΕΛΠΝ, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 
προσθήκης «1» Παραρτήματος «Θ».  
 
   β. Απόδειξη ή τιμολόγιο με αναγραφόμενο το ΑΦΜ της κατασκήνωσης 
ή summer camp της ημεδαπής. 
 
   γ. Βεβαίωση της κατασκήνωσης ή summer camp της ημεδαπής που 
θα επιλέξουν οι γονείς, στην οποία θα αναγράφεται ονομαστικά ο αριθμός των 
παιδιών και το σύνολο των ημερών που παραθέρισαν καθώς και το ημερήσιο 
κόστος. 
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   δ. Οι δικαιούχοι κατασκηνωτικού προγράμματος του οργανισμού 
CLIMS θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση από αρμόδιο γραφείο 
CLIMS/ΓΕΕΘΑ/Β1 που θα αναγράφεται ονομαστικά ο αριθμός των παιδιών και το 
σύνολο των ημερών που παραθέρισαν καθώς και το συνολικό κόστος. 
 
 5. Οι δηλώσεις επιθυμίας για τα κατασκηνωτικά προγράμματα έτους 2021 
θα υποβληθούν ηλεκτρονικά και αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Μηχανογραφικής 
Εφαρμογής Στρατιωτικού Προσωπικού ΓΕΝ/Β3, σύμφωνα με τις οδηγίες 
παραγράφων 3 και 4 κυρίου σώματος του παρόντος. 
 
 6. Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση των δικαιολογητικών οι 
ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν απευθείας με το ΜΤΝ/ΕΛΠΝ στα τηλέφωνα: 210-
3322085 και 210-3322092. 
              
       Σημαιοφόρος (Ε) Γεώργιος Σαραντόπουλος ΠΝ 
Ακριβές Αντίγραφο     Προϊστάμενος Γρ. Παραθερισμού ΓΕΝ/Β3-VI 
  
 
 
Αρχικελευστής (Δ/ΥΠ/ΓΡΑΜ) Α. Τριποτσέρη 
              Γραμματεία ΓΕΝ/Β3-VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
«1» Αίτηση στον MTN 
 


