
 
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ  
 

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

ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 1. Γνωρίζεται ότι κατά το θέρος 2021, θα παρασχεθεί δυνατότητα χρήσης 
υποδομών στη ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ για το ακόλουθο προσωπικό του ΠΝ: 
Αξιωματικούς ε.ε. και ε.α., Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς ε.ε., 
Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς ε.α. καθώς και πολιτικό προσωπικό του ΠΝ. 
 
 2. Έναρξη λειτουργίας κοινόχρηστων υποδομών ψυχαγωγίας την 
Παρασκευή 04 Ιουνίου και πέρας αυτής την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021. 
 
 3. Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των 
κοινόχρηστων υποδομών ψυχαγωγίας, εξαιρουμένου του Ιουλίου, για όλο το 
στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό. Για τον Ιούλιο πρόσβαση στις εγκαταστάσεις 
για όλες τις ημέρες της εβδομάδας θα έχουν οι Ανθυπασπιστές / Υπαξιωματικοί 
ε.ε. και ε.α, ενώ μόνο για τις καθημερινές, Αξιωματικοί ε.ε. και ε.α και πολιτικό 
προσωπικό. 
 
 4. Για περισσότερες πληροφορίες / λεπτομέρειες, (όσον αφορά τους 
διαθέσιμους χώρους τους, τις ευκολίες πρόσβασης, κλπ) οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα θερέτρου / οικισμού της ΝΒΚΑΝ, στο 
τηλέφωνο 210 5531786. 
        
       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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