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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΚΛΑΔΟΣ Β΄(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β3 (ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ)
ΤΜΗΜΑ VI (ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ)
28 Μαρ 22
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.440.1/10/222014/Σ.1942
Επιδοτούμενα Κατασκηνωτικά Προγράμματα
1. Γνωρίζεται ότι κατά το θέρος 2022 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 επιδοτούμενα προγράμματα αφορούν τα τέκνα των εν ενεργεία στελεχών
του ΠΝ γεννηθέντα από 01 Σεπτεμβρίου του 2004 έως και 31 Δεκεμβρίου του
2015 και αναλόγως ηλικιακών προδιαγραφών έκαστου προγράμματος.
2. Το επίδομα που θα καταβάλλει το ΠΝ στους δικαιούχους θα είναι έως
30€ ανά ημέρα για κάθε παιδί, με χρονική διάρκεια έως 15 ημέρες και για χρονική
περίοδο από 15 Ιουνίου 2022 έως και 09 Σεπτεμβρίου 2022. Ποσό πέραν του
δικαιούμενου ως ανωτέρω, θα καταβάλλεται με μέριμνα των γονέων, ενώ σε
περίπτωση που το ποσό είναι μικρότερο από το ανώτερο δικαιούμενο, 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 10 Ιουνίου 2022 προς ΓΕΝ 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 23
Σεπτεμβρίου 2022 τα παρακάτω:
α. Αίτηση προς ΜΤΝ/ΕΛΠΝ, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα
«Δ».
β. Απόδειξη ή τιμολόγιο με αναγραφόμενο το ΑΦΜ της κατασκήνωσης
ή summer camp της ημεδαπής.
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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.
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 2022
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: 2103322085 και 210-3322092.
Ακριβές Αντίγραφο

Αρχιπλοίαρχος Χαράλαμπος Πεγκλίδης ΠΝ
Διευθυντής Β’ Κλάδου

Αρχικελευστής (ΕΕ/ΠΕΣ) Ελένη Μίσκου
Γραμματεία Β3-VI
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΚΛΑΔΟΣ Β΄(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β3 (ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ)
ΤΜΗΜΑ VI (ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ)
28 Μαρ 22
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΑ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.440.1/10/222014/Σ.1942
Περιγραφή Διαδικασίας Ηλεκτρονικής Δήλωσης Συμμετοχής Τέκνων
σε Κατασκηνωτικά Προγράμματα
1. Στην αρχική σελίδα της Ενιαίας Μηχανογραφικής Εφαρμογής
Στρατιωτικού Προσωπικού ΓΕΝ/Β3 υπάρχει ήδη σύνδεσμος «Κατασκήνωση
Τέκνων», στον οποίο ευρίσκονται καταχωρημένες οι προηγούμενες δηλώσεις
(εάν υπάρχουν) που αφορούν έκαστο/η. Από την ημερομηνία έναρξης της
διαδικασίας θα υφίσταται ενεργός σύνδεσμος «Υποβολή Δήλωσης
Κατασκήνωσης Τέκνων». Επιλέγοντας τον σύνδεσμο, το σύστημα δημιουργεί
ηλεκτρονικά το πρώτο στάδιο της Δήλωσης, το οποίο αφορά τον έλεγχο των
στοιχείων της οικογενειακής κατάστασης και την επιλογή των τέκνων από την
οικογενειακή κατάσταση, καθώς και τις χρεώσεις κατασκηνώσεων που αφορούν
την τελευταία τριετία. Το προσωπικό θα πρέπει να την ελέγξει διεξοδικά για τυχόν
ύπαρξη ελλείψεων ή σφαλμάτων. Ειδικότερα για την οικογενειακή κατάσταση
ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Στην οθόνη εμφανίζονται με «αχνούς» χαρακτήρες τα τέκνα που
δεν πληρούν το ηλικιακό κριτήριο με βάση την ημερομηνία γέννησης (από
01/09/2004 έως 31/12/2015).
β. Σε περίπτωση που προστατευόμενο μέλος πληροί το ηλικιακό
κριτήριο και εσφαλμένα εμφανίζεται με «αχνούς» χαρακτήρες ή υφίσταται
οποιοδήποτε άλλο λάθος που αφορά την οικογενειακή κατάσταση, ο/η
υποβάλλων/ουσα τη δήλωση, οφείλει να διακόψει τη διαδικασία επιλέγοντας τον
σύνδεσμο «Επιστροφή» και να ενημερώσει το ΓΕΝ/Β3-Vε (Μηχανογράφηση)
(τηλ. Επικοινωνίας 9-705-7831 και 9-705-1445), ώστε να αναληφθούν διορθωτικές
ενέργειες ή να λάβει περαιτέρω οδηγίες και εν συνεχεία να επαναλάβει τη
διαδικασία.
2. Σε περίπτωση που ο/η υποβάλλων/ουσα τη δήλωση δεν συμφωνεί με
τις χρεώσεις κατασκηνώσεων προηγούμενων ετών, θα πρέπει να επιλέξει τον
σύνδεσμο «Δεν Συμφωνώ», οπότε το σύστημα θα δημιουργήσει έντυπη Δήλωση,
την οποία θα πρέπει να εκτυπώσει και να συμπληρώσει χειρόγραφα και εν
συνεχεία να αποστείλει απ’ ευθείας προς ΓΕΝ/Β3-VI (Μέριμνα Προσωπικού-τηλ.
Επικοινωνίας 9-705-1421 και 9-705-7809), συνοδευόμενη υποχρεωτικά από τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, που θα πιστοποιούν τη μη συμφωνία με τις
καταχωρημένες χρεώσεις. Δηλώσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα
απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα λογίζονται ως
ουδέποτε υποβληθείσες.
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3. Εφόσον ο/η υποβάλλων/ουσα τη δήλωση συμφωνεί με την επιλογή των
τέκνων από την οικογενειακή κατάσταση και τις χρεώσεις κατασκηνώσεων των
προηγουμένων ετών, επιλέγει τον σύνδεσμο «Συμφωνώ» και μεταφέρεται στην
τελική φόρμα της Δήλωσης.
4. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η επιλογή του
συνδέσμου «Οριστικοποίηση», ο οποίος εμφανίζεται στο κάτω μέρος της
σελίδας. Μη οριστικοποιημένες δηλώσεις δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα
λογίζονται ως ουδέποτε υποβληθείσες.
Ακριβές Αντίγραφο

Αρχιπλοίαρχος Χαράλαμπος Πεγκλίδης ΠΝ
Διευθυντής Β’ Κλάδου

Αρχικελευστής (ΕΕ/ΠΕΣ) Ελένη Μίσκου
Γραμματεία Β3-VI
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Υπόδειγμα «Β»
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2022
Υπηρεσία:…………………………………………
1)Αρ. Μητρώου: …………………………………………3)Βαθμός:…………………….…………
2)Ονοματεπώνυμο: …………………………………….4)Ειδικότητα:……………………………

5) Στοιχεία δικαιούμενου τέκνου:
1ηΟνοματεπώνυμο………..…..…………………….………….Ηλικία…………Έτος γέννησης…….
2ηΟνοματεπώνυμο………..…..………………….…………….Ηλικία…………Έτος γέννησης…….
3ηΟνοματεπώνυμο………..……..……………………….…….Ηλικία…………Έτος γέννησης…….
4ηΟνοματεπώνυμο………..…………..……………….……….Ηλικία…………Έτος γέννησης…….
5ηΟνοματεπώνυμο………..……………..………….………….Ηλικία…………Έτος γέννησης…….

6) Προηγούμενες συμμετοχές:
2019: ………

2020: ….….

7) Τηλέφωνο υπηρεσίας :

Ο Αιτών / Η Αιτούσα
Ημερομηνία : ……/……/2022
Υπογραφή :…………………..

2021: …….….

(ΝΑΙ ή ΟΧΙ)

8) Τηλέφωνο επικοινωνίας :

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ / ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ
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Υπόδειγμα «Δ»
ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: ΜΤΝ/ΕΛΠΝ Γλάδστωνος 1α , Αθήνα

Επώνυμο : ………………………………….

1. Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε το
δικαιούμενο χρηματικό ποσό που δαπάνησα

Όνομα : ……………………………………..

για…………………………………………………
……………………………………………………

Βαθμός : ……………………………………. …………..…………………………………………
……………………………………………………
Ειδικ. : ………………………………………. ……………………………………………………
……………………………………………………
Υπηρεσία : ………………………………….

……………………………………………………
……………………………………………………

Τηλ. Υπηρ. : ………………………………..

……………………………………………………
……………………………………………………

Αριθμ. Ελέγχου : …………………………... ……………………………………………………
Τράπεζα και IBAN ………………………………………………………………............................
………………………………………………………………………………………………………….
Τηλ. Οικίας ………………………………………………………………………………………
Τόπος :………………….
Ημ/νια……./……/2022

2. Συνημμένα υποβάλλω :
α. …………………………………………….…
β. …………………….…………………………
γ. ………………………………………………..

Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ

