
 

 

Αθήνα 17  Μαρτίου 2023 
Αριθμ. Πρωτ.: 46 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΘΕΜΑ: Διάθεση Θερέτρων/Φάρων κατά την περίοδο Εορτών Πάσχα έτους 

2023 

ΣΧΕΤ:  Φ.440.1/7/219638/Σ.1789/14 Μαρ 2023/ΓΕΝ/Β3-VI  
 
 
1. Κατόπιν του σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι θα διατεθούν κατά την 
περίοδο του Πάσχα προς εξυπηρέτηση των ε.α μελών Π.Ν της ΕΑΑΝ, οικήματα 
Φάρων και Παραθεριστικά Κέντρα ως ακολούθως: 
 
 α.  Φάροι, δικαιούχοι: Αξιωματικοί ΠΝ ε.α μέλη της ΕΑΑΝ 
 
  (1) Φάρος : Αρκίτσας Φθιώτιδας (διαμονή στο παραθεριστικό 
οίκημα) 
   Διάρκεια  : Οκτώ (8) διανυκτερεύσεις 
   Τιμή ενοικίου: 120€ 
   1η περίοδος: από Μ. Τετάρτη 12 Απρ 2023 έως Πέμπτη 20 
Απρ 2023  
   2η περίοδος: από Σάββατο 22 Απρ 2023 έως Κυριακή 30 
Απρ 2023 
 

(2)  Φάρος        : Δουκάτο Λευκάδας  
   Διάρκεια     : Οκτώ (8) διανυκτερεύσεις 
   Τιμή ενοικίου: 100€ 
   1η περίοδος: από Μ. Τετάρτη 12 Απρ 2023 έως Πέμπτη 
20 Απρ 2023  
   2η περίοδος: από Σάββατο 22 Απρ 2023 έως Κυριακή 30 
Απρ 2023 
 

(3)  (α)Διαθέσιμοι χώροι, ευκολίες πρόσβασης, υποχρεώσεις των 
δικαιούχων κ.α, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία 
Φάρων στο τηλέφωνο 210-4581405 ή(διαζ) στην ιστοσελίδα της Υ.Φ : 



 

https://yf.hellenicnavy.gr/diamoni-prosopikou-tou-pn-se-farous/faros-arkitsa-
fthiotida/ 
 
https://yf.hellenicnavy.gr/diamoni-prosopikou-tou-pn-se-farous/faros-doukato-
leukada/ 
 (β)  Η διαμονή του δικαιούχου  προϋποθέτει την καταβολή 
αντίστοιχου αντιτίμου το αργότερο δέκα (10) ημέρες πρό ενάρξεως 
παραθερισμού, με τους ακόλουθους τρόπους: 

(1) Λογαριασμός της Υπηρεσίας Φάρων που τηρείται στην 
Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ με αριθμό: IBAN GR62 0172 1450 0051 4508 2915 474 
 

(2) Λογαριασμός της Υπηρεσίας Φάρων που τηρείται στην 
ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα με αριθμό: IBAN GR95 0110 1900 0000 1904 8082 747 
   (γ)  Ο δικαιούχος αφού καταβάλει το αντίτιμο ενοικίου του φάρου στον 
οποίο θα διαμείνει, πρέπει να ενημερώσει την Υπηρεσία Φάρων στο τηλ 210-
4581405, την Ν. Επιμελητεία της Υπηρεσίας Φάρων στο τηλ 210-4581512, 
καθώς και να αποστείλει την αντίστοιχη απόδειξη πληρωμής αντιτίμου και 
συνοδευτική σελίδα στην οποία θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, ο 
βαθμός, ο Φάρος και το τηλέφωνο επικοινωνίας μέσω e-mail στην διεύθυνση: 
yf_gxrhm@navy.mil.gr 
 
 β. ΚΕ/ΠΟΡΟΣ, δικαιούχοι: Ανθυπασπιστές ΠΝ εα μέλη της 
ΕΑΑΝ 
  Διάρκεια     : Επτά (7) διανυκτερεύσεις 
  1η περίοδος: από Μ. Δευτέρα 10 Απρ 2023 έως Δευτέρα του 
Πάσχα 17  Απρ 2023  και ώρα 09:00 
  2η περίοδος: από Δευτέρα του Πάσχα 17 Απρ 2023 και ώρα 
14:00  έως Δευτέρα 24 Απρ 2023 
  Ενοίκια ξενώνων:  Δίχωρος ξενώνας      : 66€ 
  (1) Διαθέσιμοι χώροι, ευκολίες πρόσβασης, υποχρεώσεις των 
δικαιούχων κ.α, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Γραφείο 
Υποδοχής & Ξενώνων του ΚΕ/ΠΟΡΟΣ στο τηλέφωνο 22980-20240 καθώς και 
στην ιστοσελίδα του ΚΕ/ΠΟΡΟΣ στην διεύθυνση https://hellenicnavy.gr/dioikisi-
naytikis-ekpaideysis-dne/kentro-ekpaideysis-poros/ 
 
 γ.  Θέρετρο ΝΑΣΚΕ: δικαιούχοι: Αξιωματικοί ΠΝ ε.α μέλη της 
ΕΑΑΝ 
  Διάρκεια     : Δέκα τέσσερεις (14) διανυκτερεύσεις 
  Χρονική διάρκεια εορταστικής περιόδου Πάσχα από Κυριακή των 
Βαΐων 09 Απριλίου 2023 έως την Κυριακή του Θωμά 23 Απριλίου 2023. 
  Ενοίκιο διατιθέμενου δωματίου:  Δίκλινο δωμάτιο: 110€ 
  (1) Κατά την περίοδο του Πάσχα το εστιατόριο του ΝΑΣΚΕ θα 
παραμείνει κλειστό. 
  (2) Διαθέσιμοι χώροι, ευκολίες πρόσβασης, υποχρεώσεις των 
δικαιούχων κ.α, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο 
Υποδοχής του ΘΑΝ/ΝΑΣΚΕ στο τηλέφωνο 26610-44000. 
 
2. Η ενημέρωση του προσωπικού που θα κάνει χρήση των εν λόγω 
υποδομών σχετικά με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα τηρηθούν θα 
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γνωστοποιηθούν εγκαίρως καθώς και αποκλειστική χρήση από τους 
δικαιούχους θα ελέγχεται από την αρμόδια υπηρεσία. 
 
3. Δηλώσεις επιθυμίας περιέλθουν στην ΕΑΑΝ μέσω e-mail στην 
διεύθυνση pasxa@eaan.gr ανυπερθέτως έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 
2023/13:00 αναγράφοντας τα παρακάτω στοιχεία: 

α. Βαθμός, ονοματεπώνυμο 
β. Αρ. Ταυτότητας ΕΑΑΝ  
γ. Παραθεριστικό Κέντρο, περίοδος  
δ. Τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail 

 
4. Δεν (αρν) θα υπάρξει χρέωση μορίων. 
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