
                                   
 

 

 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
 
 ΙΣΤΟΡΙΑ 
 Προϋπόθεση για την ίδρυση του Ναυστάθμου  Σαλαμίνος (ΝΣ), στα τέλη του 19ου 
αιώνα, υπήρξε η απλόχερη προσφορά γης των Σαλαμινίων γαιοκτημόνων της εποχής, με 
υπερηφάνεια και μέγα χρέος προς την Πατρίδα. Έκτοτε οι σχέσεις του Πολεμικού Ναυτικού 
με το νησί, που φιλοξενεί στα Ιερά νερά της Ιστορικής Ναυμαχίας του και το σύγχρονο 
ορμητήριο των Ελλήνων Ναυμάχων, παραμένουν περισσότερο από Άριστες. 
 
 LASER RADIAL 2013 
 Για να καταστεί εφικτή η διοργάνωση του Πρωταθλήματος, η Διοίκηση του ΝΣ , με 
την σύμφωνη γνώμη του ΓΕΝ, προσέφερε την δυνατότητα ΔΩΡΕΑΝ φιλοξενίας στους 
Ιστιοπλόους του Laser RDL 2013. 
 Η φιλοξενία προβλέπεται για τρεις διανυκτερεύσεις, από το βράδυ της Παρασκευής 
12 Ιουλίου μέχρι την Δευτέρα πρωί, με την αναχώρηση των αθλητών για τον ΝΟΒΣ. 
 Εφόσον υπάρξουν μακρινές αποστολές, που θα επιθυμούσαν να διανυκτερεύσουν και 
την Δευτέρα, προκειμένου να αναχωρήσουν την Τρίτη 16 Ιουλίου από Σαλαμίνα, θα το 
δηλώσουν κατά την άφιξή τους στην reception του ΝΟΒΣ, για να αιτήσουμε μια επιπλέον 
διανυκτέρευση, για περιορισμένο αριθμό αθλητών.  
 
 ΚΑΝΟΝΕΣ 
 Στον ΝΣ ισχύει η στρατιωτική δεοντολογία, με κανόνες, που όσοι επιθυμούν να 
κάνουν χρήση της φιλοξενίας, οφείλουν να σεβαστούν. Οι κανόνες αφορούν στο ακριβές 
ωράριο μετακίνησης, αφύπνισης και λήψης πρωινού, καθώς και την παραμονή των αθλητών 
μόνο στους καθορισμένους χώρους!! Φυσικά επιβάλλεται διακριτική και ευγενική  
συμπεριφορά όλων, προς το προσωπικό του ΠΝ, που θα υποστηρίξει την φιλοξενία σας, όπως 
ακριβώς θα συνέβαινε σε κάθε σπίτι, που μας προσφέρει φιλοξενία.  
  

 



  
 ΕΥΚΟΛΙΕΣ 
  Θα διατεθούν ευπρεπείς θάλαμοι της τέως  Σχολής Υπαξιωματικών, για τον ύπνο, με 
κοινόχρηστους χώρους Υγιεινής και δυνατότητα λουτρού. Κάθε πρωί πριν την αναχώρηση, θα 
παρέχεται ελαφρύ πρωινό, σε μπουφέδες με το σύστημα Self service.  
 
 ΥΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 Οι φιλοξενούμενοι πρέπει να φέρουν μαζί τους σεντόνια, μαξιλαροθήκη, πετσέτες και τα 
προσωπικά είδη υγιεινής τους.  
 Πριν φύγουν το πρωί, αφήνουν το κρεβάτι τους στρωμένο, έτοιμο για το επόμενο βράδι.  
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν εξασφαλίζονται τιμαλφή!!!!!!!!! 

 Μετά από κάθε χρήση αφήνουμε τον χώρο, όπως θα θέλαμε να τον ξαναβρούμε!! 
 
 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ/ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 Οι μετακινήσεις προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ από το ΚΤΕΛ Σαλαμίνος στα πλαίσια του 
προγράμματος “Κουλουριώτικη φιλοξενία “. Τα σημεία επιβίβασης θα ανακοινώνονται έγκαιρα, για 
την διευκόλυνση των Ιστιοπλόων. Ώρα αναχώρησης για ΝΣ: 23.15. 
                                                     Ώρα αναχώρησης από ΝΣ, το επόμενο πρωί: 08.40.  
 Τα λεωφορεία κατά τις μετακινήσεις, θα συνοδεύονται από εξουσιοδοτημένο μέλος του 
Ομίλου μας. Κατά την επιβίβαση οι Ιστιοπλόοι, υποχρεούνται να επιδεικνύουν τις ειδικές καρτέλες 
αθλητού, εκδόσεως ΝΟΒΣ. 
 
 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
 Όπως έχει ανακοινωθεί και στο πρόγραμμα Κουλουριώτικη φιλοξενία, εφόσον υπάρξουν 
μαζικές επιθυμίες φιλοξενίας, που ξεπεράσουν τις προβλέψεις και τις δυνατότητες του Ναυστάθμου, 
θα δοθεί προτεραιότητα στους Αθλητές και Προπονητές της περιφέρειας. Κατόπιν θα ακολουθήσουν 
οι Αθλητές της περιοχής Πρωτευούσης και τέλος τυχόν προπονητές του κέντρου, που επιθυμούν να 
μην μετακινούνται καθημερινά από και προς την Σαλαμίνα. 
 
 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 Στο έντυπο ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ συμπληρώστε το ειδικό εδάφιο για φιλοξενία στον 
ΝΣ. Επιλέξτε ΝΑΙ και συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό ατόμων, προκειμένου για ομαδική δήλωση 
ή απλά ΝΑΙ για μεμονωμένη δήλωση. Αν δεν επιθυμείτε φιλοξενία δηλώστε ΟΧΙ. 
 Παρακαλούμε όπως οι δηλώσεις επιθυμίας να είναι ρεαλιστικές, για να μην βρεθούν εκτός 
προγράμματος Ιστιοπλόοι, που ίσως έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, από σας! 
 
 ΑΠΟΡΙΕΣ  
 Για τυχόν διευκρινίσεις στείλτε email στον ΝΟΒΣ ή ανοίξτε θέμα στο facebook / laser RDL 
2013 και θα λάβετε εξηγήσεις. Αν δεν ικανοποιηθείτε, τότε τηλεφωνήστε στον Όμιλο, που τρέχει και 
δεν φτάνει!!! 
                           
                                                                                         Σας περιμένουμε στην Σαλαμίνα 
   
                    Από την Γραμματεία ΝΟΒΣ   


