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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΔΑ: Ψ1Ω24653ΠΩ-ΙΓΔ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πειραιάς,23-12-2019
Αρ.Πρωτ.2331.15 /91950/2019

Ταχ. Δ/νση: Γρ. Λαμπράκη 150
Ταχ. Κώδικας: 18 535, Πειραιάς
Πληροφορίες: Αντιπλοίαρχος ΛΣ (Τ) Δησερή Αικ.

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Τηλ.: 210 4191954
Fax: 210 4137997
Ε-mail: eke@hcg.gr
Θέμα: «Κατάρτιση εκπαιδευτικού προγράμματος για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ που μετακινούνται με
Επιβατηγά Πλοία-Εφοδιασμός καθίσματος-φορείου»
Σχετ.:

(α)

Το αριθ. πρωτ.: 2331.15/86406/2019/29-11-2019 Ενημερωτικό Σημείωμα του Διευθυντή Κλάδου
Ελέγχου Πλοίων υπόψη του κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα:
«Κατάρτιση, οργάνωση και χρηματοδότηση εκπαιδευτικού προγράμματος για την εξυπηρέτηση
ΑμεΑ που μετακινούνται με Επιβατηγά Πλοία» (μ.π.ο.).

(β)

Το αριθ. πρωτ.:2331.15/38512/2019/26-05-2019 έγγραφο ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΚΕΠ/Γρ.κ.ΔΚΓ΄
με θέμα: “Κατάρτιση εκπαιδευτικού προγράμματος για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ που
μετακινούνται με Επιβατηγά Πλοία” (ΑΔΑ: 6Χ1Ι4653ΠΩ-9Θ4).

(γ)

Η αριθ. πρωτ.:2331.15/85088/2018/15-11-2018 διευκρινιστική εγκύκλιος ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣΕΛ.ΑΚΤ/ΚΕΠ με θέμα: “Διευκρινίσεις επί Εγκυκλίου για τις Μετακινήσεις των ΑμεΑ με
επιβατηγά πλοία”(ΑΔΑ: ΩΕΑΟ4653ΠΩ-ΓΛΧ).

(δ)

Η αριθ. πρωτ.:2070.0/73832/2018/08-10-2018 εγκύκλιος ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΚΕΠ με θέμα:
“Μετακινήσεις των ΑμεΑ με επιβατηγά πλοία” (ΑΔΑ: 73ΣΒ4653ΠΩ-7ΜΛ).

(ε)

H αριθμ. 4113.297/01/2012/12 υ.α. ΥΑΑΝ με θέμα: «Πρότυπη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οργανισμού που αναγνωρίζεται και
εξουσιοδοτείται από την Ελλάδα για τη διενέργεια των απαιτούμενων από τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας επιθεωρήσεων, έκδοση, θεώρηση πιστοποιητικών και παρακολούθησή
τους, εκτός εκείνων που εμπίπτουν σε αρμοδιότητα αναγνωρισμένου οργανισμού του ΕΚ
391/2009 και των συναφών αυτού διατάξεων, για πλοία που φέρουν την ελληνική σημαία»
(334 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

(στ)

Η αριθ. 4113.311/01/2013 ΥΑ υ.α. ΥΝΑ σχετικά με «Πρότυπη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και Αναγνωρισμένου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 391/2009,
Οργανισμού, για την παροχή από τον Αναγνωρισμένο Οργανισμό υπηρεσιών προβλεπόμενων
από την υφιστάμενη νομοθεσία σε πλοία και τις εταιρίες αυτών» (3049 Β΄), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.

(ζ)

Ο ν. 2931/2001 (145 Α΄), με θέμα: “Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες
ενδομεταφορές -Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή
Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

(η)

Το πδ 364/1988 (159 Α΄) με θέμα: “Αναγνώριση Ελληνικών πλοίων ως επιβατηγών και
τροποποίηση των προϋποθέσεων για τη δρομολόγηση τους στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και
την έκδοση των πρώτων πιστοποιητικών ασφαλείας”, όπως τροποποιήθηκε με το πδ333/1995
(179 Α΄) και το πδ 101/1999 (108 Α΄) και ισχύει.

(θ)

Το βδ 135/1968 (37 Α΄), με θέμα: “Περί εγκρίσεως Κανονισμού «Περί παρακολουθήσεων,
ναυπηγήσεων, μετασκευών και επισκευών πλοίων»”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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1. Σε εφαρμογή της παραγράφου 2 της (δ) σχετικής εγκυκλίου, υπενθυμίζεται ότι όλα τα Επιβατηγά Πλοία,
που εκτελούν ενδομεταφορές, έχουν την υποχρέωση να στελεχώνονται από μέλη πληρώματος, κατάλληλα
εκπαιδευμένα για να μεταχειρίζονται και να εξυπηρετούν Άτομα με Αναπηρία (εφεξής ΑμεΑ). Σύμφωνα με
την παράγραφο 1 της (γ) σχετικής εγκυκλίου, ως ενδομεταφορές νοούνται οι δημόσιες μεταφορές
επιβατών με πλοία μεταξύ Ελληνικών Λιμένων ή άλλου προορισμού της ηπειρωτικής ή νησιωτικής
Ελλάδας, καθώς και η μεταφορά επιβατών με πλοία (Ε/Γ λάντζες) μεταξύ ελληνικού λιμένα και
παραπλέοντος πλοίου.
2. Η Εθνική Συνομοσπονδία των Ατόμων με Αναπηρία (εφεξής ΕΣΑμεΑ) έχει καθοριστεί, με την (δ) σχετική, να
συνδράμει στην παροχή της ειδικής εκπαίδευσης σε μέλη των πληρωμάτων Επιβατηγών Πλοίων, τόσο σε
θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο, για τη σωστή μεταχείριση και εξυπηρέτηση των Ατόμων με
Αναπηρία στα υπόχρεα προς συμμόρφωση Επιβατηγά Πλοία. Κρίνεται ως ο καταλληλότερος
αντιπροσωπευτικός φορέας για την διαμόρφωση ενός τέτοιου εκπαιδευτικού προγράμματος, καθόσον
εκπροσωπεί το σύνολο των ατόμων με αναπηρία, χρόνια πάθηση και των οικογενειών τους, διαθέτουσα
υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και πολύχρονη εμπειρία σε θέματα αναπηρίας. Εκ μέρους της ΕΣΑμεΑ έχει
εκπονηθεί πρόταση για την κατάρτιση του απαιτούμενου εκπαιδευτικού προγράμματος με τη μέθοδο
τηλεκατάρτισης (e-learning), που σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ εξετάζεται να ενταχθεί σε
δράση ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020.
3. Έχοντας υπόψη τα (α) έως (δ) σχετικά, που μεταξύ των άλλων αφορούν και στην οριστικοποίηση των εν
εξελίξει διαδικασιών διαμόρφωσης και υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος, που προτάθηκε εκ
μέρους της ΕΣΑμεΑ με τη σύμπραξη του ΥΝΑΝΠ, χορηγείται έως την 30-04-2020 παράταση στην
υποχρέωση ύπαρξης έγγραφης τεκμηρίωσης για την ολοκλήρωση της ειδικής, θεωρητικής και πρακτικής
εκπαίδευσης των μελών πληρωμάτων, κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 2 της (δ) σχετικής εγκυκλίου.
4. Λιμενικές Αρχές, εντέλλονται όπως προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:
4.1. Διαγραφή της παρατήρησης, που κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 5 της (γ) σχετικής καταχώρησαν
επί των Πιστοποιητικών Ασφαλείας Επιβατηγών Πλοίων (ΠΑΕΠ) και Πρωτοκόλλων Γενικής
Επιθεώρησης Επιβατηγών Πλοίων (ΠΓΕ), τα οποία εκδίδονται με μέριμνα αυτών ή εκ μέρους των
Υπηρεσιών του ΚΕΠ και παρέτειναν με το (β) όμοιο.
4.2. Καταχώρηση νέας εντολής οδηγίας επί των Πιστοποιητικών Ασφαλείας Επιβατηγών Πλοίων (ΠΑΕΠ)
και Πρωτοκόλλων Γενικής Επιθεώρησης Επιβατηγών Πλοίων (ΠΓΕ), τα οποία εκδίδονται με μέριμνα
αυτών ή εκδόθηκαν εκ μέρους των Υπηρεσιών του ΚΕΠ, ως ακολούθως: «Έως 30-04-2020 να
υποβληθεί στην Λιμενική Αρχή δραστηριοποίησης του πλοίου τεκμηρίωση για την ολοκλήρωση της
ειδικής θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των μελών πληρώματος, σύμφωνος με την
παράγραφο 2 της αριθ. πρωτ.:2070.0/73832/08-10-2018 Εγκυκλίου ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛΚΤ/ΚΕΠ με
ΑΔΑ: 73ΣΒ4653ΠΩ-7ΜΛ».
5. Οι Αναγνωρισμένοι/Εξουσιοδοτημένοι Οργανισμοί, που δυνάμει των (ε) έως (στ) σχετικών έχουν
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδουν Πιστοποιητικά Ασφαλείας Επιβατηγών Πλοίων (ΠΑΕΠ) και Πρωτοκόλλα
Γενικής Επιθεώρησης Επιβατηγών Πλοίων (ΠΓΕ) για λογαριασμό της Αρχής, παρακαλούνται, να
ενεργήσουν ομοίως κατά τα οριζόμενα στις υποπαραγράφους 4.1. και 4.2. του παρόντος.
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6. Επιπρόσθετα, να ληφθεί μέριμνα εκ μέρους των Αναγνωρισμένων Οργανισμών για τον έλεγχο
συμμόρφωσης των Επιβατηγών Πλοίων υπό σημαία άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
που εκτελούν ενδομεταφορές, κατ΄εφαρμογή του (ζ) σχετικού νόμου. Σημειώνεται ότι τα προαναφερόμενα
πλοία υποχρεούται, να συμμορφωθούν με την απαίτηση παραγράφου 2 της (δ) σχετικής.
7. Εφιστούμε την προσοχή των Λιμενικών Αρχών και των Οργανισμών για πιστή τήρηση των εντεταλμένων
οδηγιών της παρούσας και των εγκυκλίων που προηγήθηκαν [ήτοι των (γ) και (δ) σχετικών].
8. Επισημαίνεται ειδικότερα η υποχρέωση των Λιμενικών Αρχών να προβαίνουν σε διαπίστωση της ύπαρξης
του καθίσματος-φορείου των υπόχρεων πλοίων λιμένων δικαιοδοσίας τους και την σύνταξη της σχετικής
βεβαίωσης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 4 της (γ) ομοίας, στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
8.1. Αναγνώριση πλοίου ως Επιβατηγού υπό Ελληνική Σημαία, σε εφαρμογή των (η) και (θ) σχετικών.
8.2. Επιβατηγά Πλοία υπό σημαία άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που για πρώτη
φορά αναλαμβάνουν να παράσχουν υπηρεσίες στις θαλάσσιες ενδομεταφορές, σε εφαρμογή του (ζ)
σχετικού.
9. ΠΕ.ΔΙ.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, που κοινοποιείται το παρόν, να εποπτεύσουν την ορθή εφαρμογή και τήρηση των
διαλαμβανομένων στο παρόν.

Ο Διευθυντής Κλάδου Ελέγχου Πλοίων

Υποναύαρχος ΛΣ(Τ) Ζήκας Ιωάννης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Κεντρικά Λιμεναρχεία & Λιμεναρχεία
Α.Β.S. (μέσω e-mail:abspiraeus@eagle.org)
B.V. (μέσω e-mail: cpi@gr.bureauveritas.com)
D.N.V.-GL (μέσω e-mail: piraeus@dnvgl.gr)
K.R.S (μέσω e-mail: athens@krs.co.kr)
L.R. Hellas (μέσω e-mail: piraeus@lr.org)
Class NK.(μέσω e-mail: pr@classnk.or.jp)
R.I.N.A. (μέσω e-mail: piraeus.office@rina.org)
C.C.S. (μέσω e-mail: hszhou@ccs-eu.com)
RMRS (μέσω e-mail: greece@rs-class.org)
PRS (μέσω e-mail:pir@prs.pl)
INSB (μέσω e-mail: insb@insb.gr)
Φοίνιξ Νηογνώμων Α.Ε. (μέσω e-mail: hellas@phrs.gr)

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

Πλοιοκτήτριες-Διαχειρίστριες Εταιρείες (μέσω των ενώσεων τους)
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (μέσω e-mail: esaea@otenet.gr)
Υπουργείο Επικρατείας (υπόψη κας Δρ. Ματίλντα Χατζηπαναγιώτου μέσω e-mail:
matchatz@primeminister.gr )
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων /Γενική Γραμματεία Διαφάνειας
και
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων/Τμήμα
Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
(μέσω
email:TTsagris@justice.gov.gr)
ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ν.Ε.Ε.)
(μέσω e-mail: hcs@nee.gr&nee@nee.gr )
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ (Ε.Ε.Ε.) (Ακτή Μιαούλη 85, Τ.Κ. 18536 Πειραιάς /Τηλ.: 2104291159,
Φαξ: 2104291166)
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓOY ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Σ.Ε.Ε.Ν.)
(μέσω e-mail: seen@ath.forthnet.gr)
ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ
(μέσω e-mail: info@shortsea.gr)
EΝΩΣΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Δ.Γούναρη 2,τ.κ. 185 32 Πειραιάς / Τηλ.: 2104175676, Φαξ:
2104175676)
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (μέσω e-mail: epest@epest.gr)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Π.Ν.Ο.) (μέσω e-mail:gram@pno.gr) (με την παράκληση όπως
ενημερώσει και λοιπές ναυτεργατικές Οργανώσεις δυνάμεώς της)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν. (μέσω e-mail:info@pepen.gr)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν. (μέσω e-mail: pemen@otenet.gr)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΕΝ “Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ” (Νοταρά 108, Τ.Κ.
18536 Πειραιάς/ Τηλ.: 2104280102, Φαξ: 2104521050)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΝΑΥΤΩΝ ΕΝ (Κολοκοτρώνη 132, Τ.Κ. 18536 Πειραιάς, Τηλ.: 2104519061, Φαξ:
2104517529)
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ,
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ,
ΕΜΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ.-Π.Ε.Ε.Υ.)
(μέσω
e-mail:
secaplas@otenet.gr)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (μέσω e-mail: naval@tee.gr)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (μέσω e-mail:info@shipinvestigation.gr)
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΩ.Ν.Π.Α.Π.)
(μέσω e-mail:info@sonpap.gr, psapu@psapu.gr )
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΕΝΩΣΗ) ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ
(μέσω email :psa@psa.gr)
ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (ΕΝΩΣΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ)
(μέσω e-mail:dne@otenet.gr)
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22.
23.
24.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
email:penetis2001@yahoo.gr)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
(μέσω e-mail: snplp@gmail.com & gtelonis@otenet.gr)
ΣΧΟΛΗ
ΝΑΥΠΗΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
secretariat@naval.ntua.gr)

ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ

ΕΜΠ

(μέσω

ΣΚΑΦΩΝ

(μέσω

μέσω

e-mail:

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.

ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (υ.τ.α.)

2.

ΥΝΑΝΠ /Γενική Γραμματεία/Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα (υ.τ.α.)

3.

ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Γρ.κ.Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (υ.τ.α.)

4.

ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Γρ.κ.Α΄ Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (υ.τ.α.)

5.

ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Γρ.κ.Β΄ Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (υ.τ.α.)

6.

ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Γρ.κ.ΔΚΑ΄

7.

ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Γρ.κ.ΔΚΒ΄

8.

ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Γρ.κ.ΔΚΓ΄

9.

ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Γρ.κ.ΔΚΔ΄

10.

1η , 2η ,3η, 4η ,5η ,6η , 7η ,8η & 9η Περιφερειακές Διοικήσεις ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (μέσω e-mail:
pedils1@hcg.gr, pedils2@hcg.gr, pedils3@hcg.gr, pedils4@hcg.gr, pedils5@hcg.gr, pedils6@hcg.gr,
pedils7@hcg.gr, pedils8@hcg.gr&pedils9@hcg.gr)

11.

ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΚΕΠ/ΔΕΠ

12.

ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΚΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ

13.

ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΚΕΠ/ΔΙΜΕΚΑΠ

14.

ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΚΕΠ/ΔΚΕΟ

15.

ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΚΒ΄/ΔΑΝ

16.

ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΚΑ’/ΔΕΠΙΧ

17.

ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΚΒ΄/ΔΘΣ

18.

ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΚΒ΄/ΔΝΕΡ

19.

ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΚΒ΄/ΔΕΚΝ

20.

ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΚΔ΄/ΔΗΔΕΠ

21.

ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΙΛΙΚΥΠ

22.

ΥΝΑΝΠ/ΓΓ/ΓΔ/ΔΔΥ

23.

ΥΝΑΝΠ/Γρ.ΜΜΕ&ΔΣ

Σελίδα 5 από 5

