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

ΝΒΝΕ/ΘΑΝ 
 

 1. Γνωρίζεται ότι κατά το θέρος 2021, θα παρασχεθεί δυνατότητα 
παραθερισμού στη ΝΒΝΕ/ΘΑΝ για το ακόλουθο προσωπικό: Αξιωματικούς ε.ε. και 
ε.α. του ΠΝ, Αξιωματικούς Κοινών Σωμάτων που στελεχώνουν υπηρεσίες του ΠΝ, 
προσωπικό ΣΔΓ και Στρατιωτικούς Δικαστικούς Λειτουργούς που υπηρετούν στο 
Ναυτοδικείο Πειραιώς, προσωπικό ΣΔΓ που υπηρετεί στα Μεικτά Στρατιωτικά 
Δικαστικά Καταστήματα της Επικράτειας και σε υπηρεσίες υπαγόμενες στο 
ΥΠΕΘΑ και στο ΓΕΕΘΑ, πολιτικούς υπαλλήλους του ΠΝ είτε εν υπηρεσία είτε 
συνταξιούχους. 
 
 2. Χρονική διάρκεια παραθεριστικών περιόδων θέρους έτους 2021: 
 

1η Περίοδος Παρασκευή 28 Μαΐου ΕΩΣ Τετάρτη 09 Ιουνίου 
2η Περίοδος Παρασκευή 11 Ιουνίου ΕΩΣ Τετάρτη 23 Ιουνίου 
3η Περίοδος Παρασκευή 25 Ιουνίου ΕΩΣ Τετάρτη 07 Ιουλίου 
4η Περίοδος Παρασκευή 09 Ιουλίου ΕΩΣ Τετάρτη 21 Ιουλίου 
5η Περίοδος Παρασκευή 23 Ιουλίου ΕΩΣ Τετάρτη 04 Αυγούστου 
6η Περίοδος Παρασκευή 06 Αυγούστου ΕΩΣ Τετάρτη 18 Αυγούστου 
7η Περίοδος Παρασκευή 20 Αυγούστου ΕΩΣ Τετάρτη 01 Σεπτεμβρίου 
8η Περίοδος Παρασκευή 03 Σεπτεμβρίου ΕΩΣ Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 
9η Περίοδος Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου ΕΩΣ Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 

 
 3. Τιμολογιακή πολιτική παραθερισμού ΝΒΝΕ/ΘΑΝ θέρους 2021 ως 
ακολούθως: 
 
  α. Μισθώματα οικημάτων / δωματίων ανά περίοδο: 
 

Κατηγορίες 
οικημάτων/δωματίων 

Περίοδοι θέρους 
1η και 9η 

Περίοδοι θέρους  
2η έως 8η 

Οίκημα τύπου ”A” 140€ 160€ 
Οίκημα τύπου ”B” 120€ 140€ 
Οίκημα τύπου ”Γ” 100€  120€ 
Δωμάτιο “Ξ1” 70€ 80€ 
Δωμάτιο “Ξ2” 70€ 80€ 
Δωμάτιο “Ξ3” 90€  100€ 
Δωμάτιο “Ξ3”(Δικλ.) 80€ 90€ 

 
   β. Η ημερήσια χρέωση για έκτακτους παραθεριστές (προς κάλυψη 
κενών) για Θέρος 2021 έως και πέντε (5) διανυκτερεύσεις διαμονής: 
 

Κατηγορίες 
οικημάτων/δωματίων 

Δευτέρα έως 
Πέμπτη 

Παρασκευή έως 
Κυριακή 

Οίκημα τύπου ”A” 13€ 15€ 
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Οίκημα τύπου ”B” 12€ 14€ 
Οίκημα τύπου ”Γ” 11€ 13€ 
Δωμάτιο “Ξ1” 7€ 7€ 
Δωμάτιο “Ξ2” 7€ 7€ 
Δωμάτιο “Ξ3” 9€ 11€ 
Δωμάτιο “Ξ3”(Δικλ.) 8€ 9€ 

      
  γ. Σε περίπτωση διαμονής από έξι (6) διανυκτερεύσεις και άνω ο 
δικαιούχος θα χρεώνεται το ποσό ενοικίου όλης της περιόδου. 
 
  δ. Σε περίπτωση διάθεσης και δεύτερου οικήματος / δωματίου για 
κάλυψη των οικογενειακών στεγαστικών αναγκών του παραθεριστή (αφορά 
αποκλειστικά σύζυγο και τέκνα), το δεύτερο θα χρεώνεται στο 50% της τιμής του. 
 
  ε. Ημερήσιο εισιτήριο εισόδου προσκεκλημένων: 
 
   (1) Καθημερινές ημέρες (ενήλικοι): 3€ 
 
   (2) Καθημερινές ημέρες (ανήλικοι): δωρεάν 
 
   (3) Επίσημες αργίες και ΠΣΚ (ενήλικοι): 5€ 
 
   (4) Επίσημες αργίες και ΠΣΚ (ανήλικοι): δωρεάν 
 
  στ. Αντίτιμο διανυκτέρευσης, το οποίο αφορά μόνο στους ενήλικους 
προσκεκλημένους, χρεώνεται ανά ημέρα παραμονής / διανυκτέρευσης έως στις 
12:00 της επομένης, εξαιρουμένης της πρώτης ημέρας όπου θα χρεώνεται 
ημερήσιο εισιτήριο εισόδου για τους προσκεκλημένους. Ο παραθεριστής στην 
αίτησή του υποχρεούται να δηλώσει τον αριθμό των προσκεκλημένων και τις 
ημέρες διανυκτέρευσης αυτών στο γραφείο υποδοχής και εφόσον εγκριθεί το 
αίτημά του από Δ/ΝΒΝΕ να προκαταβάλει το αντίστοιχο αντίτιμο για αυτούς. 
 
 4. Η ακύρωση παραθερισμού θα γίνεται μόνο δια σήματος προς το ΓΕΝ 
με κοινοποίηση τη NBNE/ΘΑΝ, το αργότερο μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν την 
έναρξη της κάθε περιόδου, ενώ σε περίπτωση μη ακύρωσης θα αφαιρούνται δέκα 
(10) μόρια. 
 
 5. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του θερέτρου 
επισημαίνεται η υποχρέωση συμμόρφωσης των παραθεριστών στις διατάξεις του 
Κανονισμού Λειτουργίας ΘΑΝ/ΝΒΝΕ, στις διαταγές ΓΕΝ καθώς και τις 
κατευθύνσεις / υποδείξεις προσωπικού ΘΑΝ/ΝΒΝΕ. 
 
 6. Για περισσότερες πληροφορίες / λεπτομέρειες, (όσον αφορά στα 
οικήματα / δωμάτια, τις ευκολίες πρόσβασης, τις υποχρεώσεις παραθεριστών κ.α.) 
οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με το Γραφείο Υποδοχής του 
ΘΑΝ/ΝΒΝΕ, στο τηλέφωνο 22940-60110 καθώς και να επισκέπτονται την 
ιστοσελίδα της ΝΒΝΕ http://www.hellenicnavy.gr/el/organosi/aneksartites-
ypiresies/naftiki-vasi-notiou-evvoikoy/arxiki.html. 
 

http://www.hellenicnavy.gr/el/organosi/aneksartites-ypiresies/naftiki-vasi-notiou-evvoikoy/arxiki.html
http://www.hellenicnavy.gr/el/organosi/aneksartites-ypiresies/naftiki-vasi-notiou-evvoikoy/arxiki.html
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 7. ΝΒΝΕ μεριμνήσει για την επικαιροποίηση στοιχείων ανωτέρω 
ιστοσελίδας. 
        
       Σημαιοφόρος (Ε) Γεώργιος Σαραντόπουλος ΠΝ 
Ακριβές Αντίγραφο                Προϊστάμενος Γρ. Παραθερισμού ΓΕΝ/Β3-VI 
 
 
                   
ΜΠΥ ΠΕ.ΔΙΟΙΚ Α΄ Βαθμού Αθηνά Τσιάτσιου Γιαννακοπούλου  
                    Τμηματάρχης ΔΓ-ΙΙ/ΓΕΝ 
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