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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Ε Α Α Ν  

 

ΘΕΜΑ : Διάθεση Θερέτρων / Φάρων  

 
ΣΧΕΤ : ΓΕΝ (SIC WAA) 061925Ζ OKT 22 

  

 Σύμφωνα με το σχετικό στα πλαίσιο μέριμνας προσωπικού διατίθενται από το 
ΓΕΝ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ) από την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 έως και 
Κυριακή 02 Απριλίου 2023,  για ολιγοήμερες διακοπές, με μέγιστη διάρκεια επτά (7) 
διανυκτερεύσεις, τα κάτωθι :  

 α. Οικήματα Φάρων :  

  1) ΑΡΚΙΤΣΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΚΥΡΙΟΣ ΦΑΡΟΣ)  

  2) ΑΡΚΙΤΣΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ ΟΙΚΗΜΑ) 

  3) ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΘΗΡΑΣ   

  4) ΑΥΛΙΔΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

  5) ΒΑΣΙΛΙΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ  

  6) ΒΡΥΣΑΚΙ ΛΑΥΡΙΟΥ   

  7) ΔΡΕΠΑΝΟ ΧΑΝΙΩΝ 

  8) ΚΑΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ ΟΙΚΗΜΑ)  
  9)ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
  10)ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΗΛΕΙΑΣ  
  11)ΜΕΛΑΓΚΑΒΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
  12)Μ.ΕΜΒΟΛΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
  13)ΣΠΑΘΙ ΣΕΡΙΦΟΥ  
  14)ΨΑΡΟΜΥΤΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ  
Οι ανωτέρω Φάροι θα διατίθενται με τιμολογιακή πολιτική δέκα (10) ευρώ ανά ημέρα 
διανυκτέρευσης . 
 
 β. Δωμάτια  στο ΠΝΒ ΣΥΡΟΥ  με τιμολογιακή πολιτική ανά ημέρα 
διανυκτέρευσης : πέντε (5) ευρώ (ΔΙΚΛΙΝΟ), οκτώ (8)ευρώ  (ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ- 
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ΜΟΝΟΧΩΡΟ), εννέα (9) ευρώ (ΠΕΝΤΑΚΛΙΝΟ –ΜΟΝΟΧΩΡΟ) και  δέκα (10) ευρώ 
(ΠΕΝΤΑΚΛΙΝΟ ΔΙΧΩΡΟ) . 
 
 γ.  Ξενώνες στο ΚΕ ΠΟΡΟΣ, εκτός περιόδων προπαίδευσης, με 
τιμολογιακή πολιτική ανά ημέρα διανυκτέρευσης : πέντε (5) ευρώ (ΜΟΝΟΧΩΡΟΣ), 
οκτώ (8) ευρώ  (ΔΙΧΩΡΟ)  και δέκα (10) ευρώ (ΤΡΙΧΩΡΟΣ) . 
  
 δ. Δωμάτια στο ΘΑΝ/ΝΑΣΚΕ  με τιμολογιακή πολιτική ανά ημέρα 
διανυκτέρευσης : πέντε (5) ευρώ (ΔΙΚΛΙΝΟ), οκτώ (8)ευρώ (ΤΡΙΚΛΙΝΟ)  και δέκα 
(10) ευρώ (ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ) ανά ημέρα . 
 
2. Η καθαριότητα του Φάρου / Ξενώνα / Δωματίου θα εκτελείται με αποκλειστική 
ευθύνη του εκάστοτε δικαιούχου .  
 
3. Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα υποδομών παραγράφου 1, το δικαιούμενο 
προσωπικό που επιθυμεί να διαμείνει σε αυτές, να ενημερώνεται αρχικά 
τηλεφωνικώς από τις αντίστοιχες υπηρεσίες . Εν συνεχεία θα το δηλώνει απ’ ευθείας 
σε αυτές με κοινοποίηση το ΓΕΝ/Β3-VI μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(email). 
 
4. Κατά την υποβολή του ηλεκτρονικού μηνύματος (email) να γνωστοποιούνται 
τα κάτωθι στοιχεία :  
 α.  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
 β.  ΒΑΘΜΟ 
 γ.  ΜΗΤΡΩΟ 
 δ. ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ  
 
5. Επισημαίνεται ότι, επιθυμίες διαμονής σε οικήματα φάρων να υποβάλλονται 
κάθε τελευταία εβδομάδα εκάστου μήνα για τον επόμενο, ενώ για τον μήνα Οκτώβριο 
2022 από λήψεως .  
 
6. Τηλέφωνα επικοινωνίας και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
υπηρεσιών παρατίθενται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΝ στο Hellenic navy.gr, στο 
πεδίο προσωπικό – μέριμνα προσωπικού – παραθερισμός προσωπικού με θέμα 
(διάθεση θερέτρων/ φάρων) : 
 α. ΓΕΝ/Β3-VI: 210-6551421, gen_b3vi_par@navy.mil.gr  
 β. ΥΦ: 210-4581405, yf_gxrhm@navy.mil.gr  
 γ. ΠΝΒ ΣΥΡΟΥ: 210-6063123, pnb_syrou@navy.mil.gr 
 δ. ΚΕ ΠΟΡΟΣ: 22980-20240, keporos@navy.mil.gr  
 ε.ΘΑΝ/ΝΑΣΚΕ: 26610-4400 (Τ/Φ Κέντρο) 33330-2 (Εσωτ.), 
naske_gram@navy.mil.gr. 
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