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1. Σύμφωνα με τα (β) και (γ) σχετικά, με αφορμή την λήψη μέτρων κατά του
COVID-19, oι παραθεριστικές περίοδοι των ΚΑΑΥ για το θέρος του έτους 2020 είχαν
μειωθεί (όσο αφορά το θέμα των ημερών), από 13-12 ημέρες σε 11-10 ημέρες, ανά
κάθε παραθεριστική περίοδο.
Ομοίως, σύμφωνα με τα (δ) και (ε) όμοια, για το θέρος του 2021, ακολουθείται
ο ίδιος τρόπος κατανομής των ημερών ανά παραθεριστική περίοδο.
2. Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης, μετά από προτάσεις μελών μας που μας αποστάλθηκαν με ηλεκτρονική αλληλογραφία, προτείνει την τροποποίηση του (α) σχετικού,
έτσι ώστε οι ημέρες ανά παραθεριστική περίοδο να είναι 7 αντί για 10 όπως ίσχυε έως
και το έτος 2019, διότι με την παραπάνω τροποποίηση, θα αυξηθούν οι παραθεριστικές περίοδοι έχοντας ως αποτέλεσμα, την δυνατότητα να παραθερίσουν περισσότερες οικογένειες στελεχών. Επίσης, προτείνεται η δυνατότητα επιλογής Κ.Α.Α.Υ. και
εκτός φρουράς υπηρέτησης.
3. Οι παραπάνω προτάσεις, θα έχουν μηδενικό οικονομικό κόστος για την Υπηρεσία, αύξηση του αριθμού των οικογενειών που θα παραθερίζουν κάθε έτος, καθώς επίσης δεν θίγεται καμία κατηγορία Στρατιωτικού προσωπικού.
4. Τέλος, σύμφωνα με τον ΕΟΤ και την Ένωση Ξενοδόχων Ελλάδος, μία μεσαία οικονομικής κλίμακας Ελληνική οικογένεια, παραθερίζει καθ’ έτος περίπου 7
ημέρες.
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5. Χειριστής Θέματος: Αλχίας (ΔΒ) Βασίλειος Κουϊμτζής, Αντιπρόεδρος
Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης, τηλ: 6940770481.
6. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), στην
οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλούμε για τις κατά την κρίση ενέργειες της.
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