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

ΝΑΣΚΕ/ΘΑΝ 
 
 1. Γνωρίζεται ότι κατά το θέρος 2021, θα παρασχεθεί δυνατότητα 
παραθερισμού στο ΝΑΣΚΕ/ΘΑΝ για το ακόλουθο προσωπικό: Αξιωματικούς ε.ε. 
και ε.α. του ΠΝ, καθώς και 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. 
 
 2. Χρονική διάρκεια παραθεριστικών περιόδων θέρους 2021: 
 

1η Περίοδος Σάββατο 15 Μαΐου ΕΩΣ Παρασκευή 28 Μαΐου 
2η Περίοδος Σάββατο 29 Μαΐου ΕΩΣ Παρασκευή 11 Ιουνίου 
3η Περίοδος Σάββατο 12 Ιουνίου ΕΩΣ Παρασκευή 25 Ιουνίου 
4η Περίοδος Σάββατο 26 Ιουνίου ΕΩΣ Παρασκευή 09 Ιουλίου 
5η Περίοδος Σάββατο 10 Ιουλίου ΕΩΣ Παρασκευή 23 Ιουλίου 
6η Περίοδος Σάββατο 24 Ιουλίου ΕΩΣ Παρασκευή 06 Αυγούστου 
7η Περίοδος Σάββατο 07 Αυγούστου ΕΩΣ Παρασκευή 20 Αυγούστου 
8η Περίοδος Σάββατο 21 Αυγούστου ΕΩΣ Παρασκευή 03 Σεπτεμβρίου 
9η Περίοδος Σάββατο 04 Σεπτεμβρίου ΕΩΣ Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 

10η Περίοδος Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου ΕΩΣ Παρασκευή 01 Οκτωβρίου 
 
 3. Τιμολογιακή πολιτική παραθερισμού ΝΑΣΚΕ / ΘΑΝ 2021 ως 
ακολούθως: 
 
  α. Δίκλινα 110€ ανά περίοδο. 
 
  β. Τρίκλινα 120€ ανά περίοδο. 
 
  γ. Τετράκλινα / πεντάκλινα (δίχωρα) δωμάτια: 140€. 
 
 4. Η ημερήσια χρέωση για έκτακτους παραθεριστές (προς κάλυψη κενών) 
έως και έξι (6) διανυκτερεύσεις διαμονής καθορίζεται ως ακολούθως: 
 
  α. Δίκλινο δωμάτιο: 10€ ανά ημέρα. 
 
  β. Τρίκλινο δωμάτιο: 11€ ανά ημέρα. 
 
  γ. Τετράκλινο / πεντάκλινο δωμάτιο: 12€ ανά ημέρα. 
 
  Σε περίπτωση διαμονής από επτά (7) διανυκτερεύσεις και άνω ο 
δικαιούχος θα χρεώνεται το ποσό ενοικίου όλης της περιόδου. 
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 5. Επιπρόσθετα σε περίπτωση διάθεσης και δεύτερου δωματίου για 
κάλυψη των οικογενειακών στεγαστικών αναγκών του παραθεριστή (αφορά 
αποκλειστικά σύζυγο και τέκνα), το δεύτερο θα χρεώνεται στο 50% της τιμής του. 
 
 6. Η ακύρωση παραθερισμού θα γίνεται μόνο δια σήματος προς το ΓΕΝ 
με κοινοποίηση το ΝΑΣΚΕ/ΘΑΝ, το αργότερο μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν την 
έναρξη της κάθε περιόδου, ενώ σε περίπτωση μη ακύρωσης θα αφαιρούνται δέκα 
(10) μόρια. 
 
 7. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του θερέτρου 
επισημαίνεται η υποχρέωση συμμόρφωσης των παραθεριστών στις διατάξεις του  
ΚΟΛ/ΘΑΝ/ΝΑΣΚΕ, στις διαταγές ΓΕΝ καθώς και τις κατευθύνσεις / υποδείξεις 
προσωπικού ΘΑΝ/ΝΑΣΚΕ. 
 

   8. Για περισσότερες πληροφορίες / λεπτομέρειες, (όσον αφορά τους 
διαθέσιμους χώρους, στις ευκολίες πρόσβασης, στις υποχρεώσεις των 
παραθεριστών, σε προσφορές ακτοπλοϊκών εταιριών κ.α.) οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνούν με το ΘΑΝ/ΝΑΣΚΕ, στο τηλέφωνο 26610-44000- εσωτ. 
33330. 

     
               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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