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1. ε εφαρμογι του άρκρου 28 του Κεφαλαίου Εϋ του Σμιματοσ Βϋ του μζρουσ πρϊτου (α) ςχετικοφ,
γνωρίηουμε ότι, εφεξισ, θ Τπθρεςία μασ είναι εν γζνει αρμόδια για τα παρακάτω:


για τον χειριςμό κεμάτων εκτάκτων επικεωριςεων των υπό ελλθνικι ςθμαία πλοίων και βοθκθτικϊν
ναυπθγθμάτων ςτα κεματικά πεδία καταςκευισ, μθχανοθλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ, πρόλθψθσ
ρφπανςθσ και φορτίων, ναυτιλιακοφ και τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ, ςωςτικϊν μζςων,
πυροπροςταςίασ, ενδιαίτθςθσ-υγιεινισ κακϊσ και ελζγχου των προβλεπόμενων πιςτοποιθτικϊν
αξιοπλοΐασ των πλοίων,



για τθν ζκδοςθ, ανανζωςθ και παράταςθ αδειϊν λειτουργίασ ταχυπλόων και δυναμικϊσ
υποςτθριηόμενων ςκαφϊν,



για τθν ζκδοςθ, επανζκδοςθ άδειασ εγκατάςταςθσ Σ/Κ ςτακμοφ πλοίων και χοριγθςθ Διεκνοφσ
ιματοσ Πλοίου (Δ..Π./M.M.S.I.).



για τθ διάκεςθ των διατιμθμζνων εντφπων και ενςιμων του NAT, θ είςπραξθ και απόδοςθ των
ειςπραττομζνων ποςϊν και θ τιρθςθ των ςχετικϊν παραςτατικϊν.



για τον ςυντονιςμό και τθ μζριμνα για τθ διενζργεια ελζγχων των υπόχρεων πλοίων ανεξαρτιτωσ
ςθμαίασ και των πλθρωμάτων τουσ, ςφμφωνα με τθν κοινοτικι οδθγία 99/35/ ΕΚ, όπωσ ιςχφει.



για τθν παρακολοφκθςθ, τθ μελζτθ και τον χειριςμό κεμάτων, που ςχετίηονται με:
- τον κακοριςμό των κριτθρίων αναςτολισ απόπλου πλοίων, ςε περίπτωςθ δυςμενϊν καιρικϊν
ςυνκθκϊν, ςε ςυνεργαςία με άλλεσ Τπθρεςίεσ του Δθμοςίου και του Αρχθγείου Λ..
- τθν κατθγοριοποίθςθ των καλαςςίων διαδρομϊν των πλοίων ςε κζματα αςφάλειασ των
επιβατθγϊν πλοίων.
- τον κακοριςμό περιοχϊν πλόων ωσ προςτατευμζνων ι ειδικά προςτατευμζνων, ςτο πλαίςιο
εφαρμογισ του π.δ. 177/2000 (Αϋ 164), όπωσ ιςχφει.

2. Επιμζρουσ αρμοδιότθτεσ τμθμάτων τθσ Τπθρεςίασ μασ ορίηονται ςτο ανωτζρω αναφερόμενο άρκρο.
3. Κατά τα οριηόμενα του άρκρου 92 του μζρουσ Σρίτου του (α) ςχετικοφ, γνωρίηουμε ότι ζωσ 30-09-2018
εξακολουκοφν να αςκοφνται οι κάτωκι αρμοδιότθτεσ του (β) ομοίου από τα τμιματα τθσ Τπθρεςίασ μασ:


Η διενζργεια των προβλεπόμενων ετθςίων, ενδιάμεςων και ανανεωτικϊν επικεωριςεων ςτουσ
τομείσ καταςκευισ και ενδιαίτθςθσ-υγιεινισ των υπόχρεων πλοίων και του εξαρτιςμοφ τουσ, θ
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ςφνταξθ των ςχετικϊν εκκζςεων επικεϊρθςθσ και θ κατά λόγο αρμοδιότθτασ ειςιγθςθ προσ το
αρμόδιο Σμιμα τθσ Διεφκυνςθσ, αναφορικά με τθ κεϊρθςθ ι ανανζωςθ των οικείων πιςτοποιθτικϊν
αςφαλείασ.


Η διενζργεια των προβλεπόμενων ετθςίων, ενδιάμεςων και ανανεωτικϊν επικεωριςεων ςτουσ
τομείσ καταςκευισ και ενδιαίτθςθσ-υγιεινισ των υπόχρεων φορτθγϊν πλοίων και του εξαρτιςμοφ
τουσ, θ ςφνταξθ των ςχετικϊν εκκζςεων επικεϊρθςθσ και θ κεϊρθςθ ι ανανζωςθ των
πιςτοποιθτικϊν αςφάλειασ καταςκευισ φορτθγϊν πλοίων και των ςυναφϊν πιςτοποιθτικϊν
απαλλαγισ.



Η διενζργεια των προβλεπόμενων ετθςίων, ενδιάμεςων και ανανεωτικϊν επικεωριςεων ςτο τομζα
ελζγχου τθσ Γραμμισ Φόρτωςθσ των υπόχρεων πλοίων, θ ςφνταξθ των ςχετικϊν εκκζςεων
επικεϊρθςθσ, κακϊσ και θ κεϊρθςθ ι ανανζωςθ των οικείων πιςτοποιθτικϊν.



Η εκτζλεςθ όλων των απαιτοφμενων ενεργειϊν, ελζγχων και επικεωριςεων ςτουσ τομείσ καταςκευισ
και ενδιαίτθςθσ-υγιεινισ, ςχετικϊν με τθν παράταςθ των πιςτοποιθτικϊν αςφαλείασ και θ κατά λόγο
αρμοδιότθτασ ειςιγθςθ προσ το αρμόδιο Σμιμα τθσ Διεφκυνςθσ για το ςκοπό αυτό.



Η διενζργεια ζκτακτων επικεωριςεων ςε πλοία, μετά από βλάβθ ι ηθμία, που αφοροφν τουσ τομείσ
καταςκευισ και ενδιαίτθςθσ-υγιεινισ.



Ο ζλεγχοσ των πλοίων ςε κζματα καταςκευισ που αφοροφν ςτθν προςταςία του πλθρϊματοσ.



Ο ζλεγχοσ τθσ πλθρότθτασ του φαρμακευτικοφ υλικοφ των πλοίων.



Ο ζλεγχοσ των μζςων πρόςδεςθσ και αςφάλιςθσ των φορτίων ςε πλοία.



Η διενζργεια των προβλεπόμενων ετιςιων, ενδιάμεςων και ανανεωτικϊν επικεωριςεων ςτο
μθχανοθλεκτρολογικό τομζα των υπόχρεων πλοίων, θ ςφνταξθ των ςχετικϊν εκκζςεων επικεϊρθςθσ
και θ κατά λόγο αρμοδιότθτασ ειςιγθςθ προσ το αρμόδιο Σμιμα τθσ Διεφκυνςθσ, αναφορικά με τθν
κεϊρθςθ ι ανανζωςθ των οικείων πιςτοποιθτικϊν αςφαλείασ.



Η διενζργεια των προβλεπόμενων ετιςιων, ενδιάμεςων και ανανεωτικϊν επικεωριςεων ςτον τομζα
πρόλθψθσ ρφπανςθσ και φορτίων των υπόχρεων πλοίων, θ ςφνταξθ των ςχετικϊν εκκζςεων
επικεϊρθςθσ και θ κεϊρθςθ ι ανανζωςθ των οικείων πιςτοποιθτικϊν.



Η διενζργεια των προβλεπόμενων ετθςίων και ανανεωτικϊν επικεωριςεων των ανυψωτικϊν μζςων
των υπόχρεων πλοίων, θ ςφνταξθ των ςχετικϊν εκκζςεων επικεϊρθςθσ και θ κεϊρθςθ ι ανανζωςθ
των οικείων πιςτοποιθτικϊν και βιβλίων.



Η εκτζλεςθ όλων των απαιτοφμενων ενεργειϊν, ελζγχων και επικεωριςεων ςτο
μθχανοθλεκτρολογικό τομζα και ςτον τομζα πρόλθψθσ ρφπανςθσ, ςχετικϊν με τθν παράταςθ των
πιςτοποιθτικϊν αςφαλείασ και θ κατά λόγο αρμοδιότθτασ ειςιγθςθ προσ το αρμόδιο Σμιμα τθσ
Διεφκυνςθσ για το ςκοπό αυτό.



Ο ζλεγχοσ εφαρμογισ των διατάξεων αυτοματιςμοφ ι τθλεχειριςμοφ των μθχανθμάτων ςτα πλοία, θ
ςφνταξθ των ςχετικϊν εκκζςεων επικεϊρθςθσ και θ ανανζωςθ των οικείων βεβαιϊςεων.



Ο ζλεγχοσ των πλοίων ςε κζματα μθχανοθλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων που αφοροφν ςτθν
προςταςία του πλθρϊματοσ.



Η διενζργεια των προβλεπόμενων επικεωριςεων των Μικρϊν καφϊν, θ ςφνταξθ των ςχετικϊν
εκκζςεων και θ κεϊρθςθ ι ανανζωςθ των Πρωτοκόλλων Γενικισ Επικεϊρθςθσ αυτϊν.



Η διενζργεια ζκτακτων επικεωριςεων ςε πλοία, μετά από βλάβθ ι ηθμία, που αφοροφν ςτουσ τομείσ
μθχανοθλεκτρολογικοφ, Πρόλθψθσ Ρφπανςθσ και Φορτίων.



Ο ζλεγχοσ, θ ζγκριςθ και θ κεϊρθςθ των ςχεδίων, μελετϊν, υπολογιςμϊν, προδιαγραφϊν και λοιπϊν
ςτοιχείων για κάκε ναυπθγοφμενο, μεταςκευαηόμενο ι αρχικά επικεωροφμενο πλοίο κακϊσ και θ
παρακολοφκθςθ, θ μελζτθ και ο χειριςμόσ κεμάτων, που αφοροφν:
- ςτθν πυράντοχθ υποδιαίρεςθ και τα μζςα και ςυςτιματα (φορθτά και μόνιμα) ενεργθτικισ και
καταςκευαςτικισ πυροπροςταςίασ των πλοίων,
- ςτον ναυτιλιακό εξοπλιςμό και τα ςωςτικά μζςα των πλοίων, περιλαμβανομζνων των φανϊν
ναυςιπλοΐασ, των πινάκων ελζγχου αυτϊν, κακϊσ και των τεχνικϊν λεπτομερειϊν για τθν
λειτουργία και εγκατάςταςι τουσ επί των πλοίων και
- ςτισ τθλεπικοινωνιακζσ εγκαταςτάςεισ (φορθτζσ και μόνιμεσ) των πλοίων.
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Η διενζργεια των πάςθσ φφςεωσ επικεωριςεων ςτουσ τομείσ του ναυτιλιακοφ και
τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ, των ςωςτικϊν μζςων και τθσ πυροπροςταςίασ, θ ςφνταξθ των
ςχετικϊν εκκζςεων επικεϊρθςθσ και θ κατά λόγο αρμοδιότθτασ ειςιγθςθ προσ τα κατά περίπτωςθ
αρμόδια Σμιματα του Κλάδου, για τθν ζκδοςθ των οικείων πιςτοποιθτικϊν αςφαλείασ.



Η διενζργεια των πάςθσ φφςεωσ επικεωριςεων ςτουσ τομείσ του ναυτιλιακοφ εξοπλιςμοφ, των
ςωςτικϊν μζςων και τθσ πυροπροςταςίασ των υπόχρεων φορτθγϊν πλοίων, θ ςφνταξθ των ςχετικϊν
εκκζςεων επικεϊρθςθσ και θ κατά λόγο αρμοδιότθτασ ειςιγθςθ προσ τα κατά περίπτωςθ αρμόδια
Σμιματα του Κλάδου για τθν ζκδοςθ των πιςτοποιθτικϊν αςφάλειασ εξαρτιςμοφ φορτθγϊν πλοίων
και των ςυναφϊν πιςτοποιθτικϊν απαλλαγισ.



Η διενζργεια των πάςθσ φφςεωσ επικεωριςεων ςτον τομζα του τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ των
υπόχρεων φορτθγϊν πλοίων, θ ςφνταξθ των ςχετικϊν εκκζςεων επικεϊρθςθσ και θ ειςιγθςθ προσ τα
κατά περίπτωςθ αρμόδια Σμιματα του Κλάδου για τθν ζκδοςθ των πιςτοποιθτικϊν αςφάλειασ
ραδιοεπικοινωνιϊν φορτθγϊν πλοίων και των ςυναφϊν πιςτοποιθτικϊν απαλλαγισ.



Η εκτζλεςθ των απαιτοφμενων ενεργειϊν, ελζγχων και επικεωριςεων ςτον τομζα του ναυτιλιακοφ
και τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ, των ςωςτικϊν μζςων και τθσ πυραςφάλειασ, ςχετικϊν με τθν
παράταςθ των πιςτοποιθτικϊν αςφαλείασ και θ κατά λόγο αρμοδιότθτασ ειςιγθςθ προσ τα κατά
περίπτωςθ αρμόδια Σμιματα του Κλάδου για το ςκοπό αυτό.



Η διενζργεια ζκτακτων επικεωριςεων ςε πλοία, μετά από βλάβθ ι ηθμία, που αφοροφν ςτο
ναυτιλιακό εξοπλιςμό και ςτα ςωςτικά, καταςβεςτικά και τθλεπικοινωνιακά μζςα.



Ο χειριςμόσ κεμάτων εξοπλιςμοφ πλοίων που αφοροφν ςτθν προςταςία του πλθρϊματοσ, κακϊσ και
ο ζλεγχοσ των πλοίων για το ςκοπό αυτό



Η κατά λόγο αρμοδιότθτασ γνωμάτευςθ για τθ χοριγθςθ από το αρμόδιο Σμιμα τθσ Διεφκυνςθσ
Μελετϊν και Καταςκευϊν άδειασ για τθν ζναρξθ εργαςιϊν ναυπιγθςθσ ι μεταςκευισ πλοίων και
βοθκθτικϊν ναυπθγθμάτων και θ παρακολοφκθςθ των αντίςτοιχων εργαςιϊν ςε κζματα ναυτιλιακοφ
εξοπλιςμοφ, φανϊν ναυςιπλοΐασ, πυροπροςταςίασ και ςωςτικϊν και τθλεπικοινωνιακϊν μζςων.



Η διενζργεια των απαραίτθτων ελζγχων και θ παροχι εγκρίςεων, που προβλζπονται για τθν
αναγνϊριςθ των επιβατθγϊν πλοίων ωσ Ελλθνικϊν, ςτουσ τομείσ του ναυτιλιακοφ-τθλεπικοινωνιακοφ
εξοπλιςμοφ, των ςωςτικϊν μζςων και τθσ πυροπροςταςίασ και θ υποβολι ςχετικισ ειςιγθςθσ ςτο
αρμόδιο Σμιμα τθσ Διεφκυνςθσ Μελετϊν και Καταςκευϊν για τθ κεϊρθςθ τθσ ειδικισ ζκκεςθσ
αναγνϊριςθσ.



Ο ζλεγχοσ, θ ζγκριςθ και θ αποδοχι του εξοπλιςμοφ των πλοίων, αναφορικά με τα ναυτιλιακά,
ςωςτικά, καταςβεςτικά, τθλεπικοινωνιακά μζςα και του εξοπλιςμοφ που προδιαγράφουν οι Διεκνείσ
Κανονιςμοί Αποφυγισ υγκροφςεων όπωσ αυτοί ιςχφουν και θ ζκδοςθ του ςχετικοφ βεβαιωτικοφ
αποδοχισ του εν λόγω εξοπλιςμοφ για τοποκζτθςθ και εγκατάςταςθ επί των ελλθνικϊν πλοίων.



Η κεϊρθςθ, ανανζωςθ και παράταςθ τθσ ιςχφοσ των Πρωτοκόλλων Γενικισ Επικεϊρθςθσ και
Πιςτοποιθτικϊν Αςφαλείασ Επιβατθγϊν Πλοίων, κακϊσ και κάκε κατθγορίασ Πιςτοποιθτικϊν
Αςφαλείασ των πλοίων ι Πιςτοποιθτικϊν Απαλλαγισ αυτϊν, αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ, μετά από
επεξεργαςία των ςχετικϊν ειςθγιςεων των αρμοδίων κατά περίπτωςθ Σμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ.

4. το πλαίςιο των ανωτζρω, γνωρίηεται ότι, εφεξισ, θ παροχι οδθγιϊν και εγκρίςεων επί ερωτθμάτων και
προτάςεων των εξουςιοδοτθμζνων Αναγνωριςμζνων Οργανιςμϊν (Νθογνωμόνων) και των Λιμενικϊν
Αρχϊν, που αφοροφν ςτθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ ιςχφουςασ νομοκεςία επί κεμάτων
κυβερνθτικισ πιςτοποίθςθσ πλοίων υπό ελλθνικι ςθμαία, κα γίνεται με μζριμνα τθσ Διεφκυνςθσ
Μελετϊν και Καταςκευϊν Πλοίων κατά τα οριηόμενα του άρκρου 27 του Κεφαλαίου Εϋ του Σμιματοσ Βϋ
του μζρουσ πρϊτου (α) ςχετικοφ. Ομοίωσ εγκρίνονται εξαιρζςεισ, απαλλαγζσ, ιςοδυναμίεσ και
παρατάςεισ πιςτοποιθτικϊν πλοίων υπό ελλθνικι ςθμαία με μζριμνα τθσ Διεφκυνςθσ Μελετϊν και
Καταςκευϊν Πλοίων.

Ο Διευθυντήσ Επιθεώρηςησ Πλοίων
Πλοίαρχοσ Λ ΙΓΟΤΡΟ Ευαγ.

Digitally signed by STAVROS
BATAKIS
Reason: Ακριβές Αντίγραφο
Date: 2018.03.23 11:40:04 +02'00'
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Ι.ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Πλοιοκτιτριεσ –Διαχειρίςτριεσ Εταιρείεσ (μζςω των ενϊςεων τουσ)
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ΝΑΤΣΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟ (Ν.Ε.Ε.)
(Ακτι Μιαοφλθ 65,τ.κ. 18536 - Πειραιάσ, Fax : 2104292880 και μζςω e-mail: hcs@nee.gr&nee@nee.gr )
ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΩΝ (Ε.Ε.Ε.)(Ακτι Μιαοφλθ 85, τ.κ. 18536 Πειραιάσ /Σθλ.: 2104291159, Φαξ:
2104291166)
ΤΝΔΕΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΕΠΙΒΑΣΗΓOY ΝΑΤΣΙΛΙΑ (.Ε.Ε.Ν.)
(Ακτι Μιαοφλθ 7-9, τ.κ. 18535 Πειραιάσ, Σθλ.:2104220820, Fax:2104226155 και μζςω email:seen@ath.forthnet.gr)
ΕΝΩΗ ΕΦΟΠΛΙΣΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΑΕΩΝ
(Ακτι Μιαοφλθ 81, τ.κ.18536 Πειραιάσ, Σθλ. 2104525567, Fax : 2104280184 και μζςω e-mail: info@shortsea.gr)
EΝΩΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ (Δ.Γοφναρθ 2,τ.κ. 185 32 Πειραιάσ / Σθλ.: 2104175676, Φαξ: 2104175676)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΑΤΣΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ (Π.Ν.Ο.) (Ακτι Μιαοφλθ 47-49, τ.κ. 18536 Πειραιάσ/ Σθλ.:2104292958,
Φαξ:2104293040και μζςω e-mail:gram@pno.gr)(με τθν παράκλθςθ όπωσ ενθμερϊςει και λοιπζσ ναυτεργατικζσ
Οργανϊςεισ δυνάμεϊσ τθσ)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν. (Κολοκοτρϊνθ 102, τ.κ. 18536 Πειραιάσ /Σθλ.:2104121370, Φαξ:
2104179251 και μζςω e-mail:info@pepen.gr)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν. (Μπουμπουλίνασ 21, τ.κ.18536 Πειραιάσ/Σθλ.:2104123721, Φαξ:
2104122606 και μζςω e-mail: pemen@otenet.gr)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΘΕΡΜΑΣΩΝ ΕΝ “Ο ΣΕΦΕΝΩΝ” (Νοταρά 108, 185 36
Πειραιάσ/ Σθλ.:2104280102, Φαξ: 2104521050)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΝΑΤΣΩΝ ΕΝ (Κολοκοτρϊνθ 132, τ.κ. 18536 Πειραιάσ,Σθλ.: 2104519061, Φαξ:
2104517529)
ΤΛΛΟΓΟ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟ (Φίλωνοσ 28 και Ελ. Βενιηζλου 185 31 Πειραιάσ/
Σθλ. 210-4127327/ Φαξ: 2104131378και μζςω e-mail: naval@tee.gr)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (Αριςτοτζλουσ 21,
τ.κ. 18648 Δραπετςϊνα,
Σθλ.:2104635150, Φαξ:2104633031και μζςω e-mail:info@shipinvestigation.gr )
ΩΜΑΣΕΙΟ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΑΣΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩ (Ω.Ν.Π.Α.Π.)
(Ακτι Μιαοφλθ 17-19,185 36 Πειραιάσ /Σθλ.: 2104224651, Φαξ: 210 4286119 και μζςω e-mail:info@sonpap.gr)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΕΜΟ (ΕΝΩΗ) ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΧΡΗΣΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ (Ακτι
Μιαοφλθ 17-19, τ.κ.185 35 Πειραιάσ / Σθλ.: 2104220536/emailpsa@psa.gr)
ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΝΩΙ (ΕΝΩΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΑΚΣΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ)
(Κολοκοτρϊνθ 99, τ.κ. 18535Πειραιάστ.κ.18535, Σθλ. : 2104220252, Fax : 2104178797 και μζςω email:dne@otenet.gr)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΦΩΝ (Μονάχου αμουιλ Μ. Κιουρί
177 Ν. Ικόνιο Πζραμα - τ.κ. 18863, Σθλ : 210 4323362 Fax : 210 4318503, email:penetis2001@yahoo.gr)
ΤΛΛΟΓΟ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΟ ΠΑΣΡΩΝ
(Οκωνοσ Αμαλίασ 12, 26223 Πάτρα /Σθλ.: 6974634000 και μζςω e-mail:snplp@gmail.com)
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ/ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ/ΔΙΕΤΘΤΝΗ Αϋ/ΣΜΗΜΑ ΝΑΤΣΙΚΗ
ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (Ελευκερίου Βενιηζλου 14, τ.κ. 16777 Ελλθνικό, Σθλ.:2109699013, Φαξ:2109649646,email:info@hnms.gr ( Τπόψθ κ. Μυρςιλίδθ Μ. e-mail: michail.myrsilidis@hnms.gr))
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟΤ/ΤΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ/ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ (Μεςογείων 229,
τ.κ.15451 Φιλοκζθ Ψυχικό, Σθλ.: 2106551789, Φαξ: 2106517811 υπόψθ κασ ΣΕΛΕ Χ. μζςω e-mail:
ocean_hnhs@navy.mil.gr)
ΧΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ (Πολυτεχνειοφπολθ τ.κ. 157 80 Ζωγράφου/Σθλ.:
2107721938, 2101121418 Φαξ: 2107721397, 2107721032,2107721408, 210 772 1887, μζςω email:secretariat@naval.ntua.gr)
Α.Β.S. (μζςωe-mail:abspiraeus@eagle.org)
B.V.(μζςωe-mail: cpi@gr.bureauveritas.com)
D.N.V.-GL (μζςω e-mail: piraeus@dnvgl.gr)
K.R.S (μζςω e-mail: athens@krs.co.kr)
L.R. Hellas (μζςω e-mail: piraeus@lr.org)
Class NK.(μζςω e-mail: pr@classnk.or.jp)
R.I.N.A. (μζςω e-mail: piraeus.office@rina.org)
C.C.S. (μζςω e-mail: hszhou@ccs-eu.com)
INSB (μζςω e-mail: insb@insb.gr )
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30.
31.

32.
33.
34.

Φοίνιξ Νθογνϊμων Α.Ε. (μζςω e-mail: hellas@phrs.gr )
1θ , 2θ ,3θ, 4θ ,5θ ,6θ , 7θ ,8θ & 9θ Περιφερειακζσ Διοικιςεισ Λ-ΕΛ.ΑΚΣ (μζςω 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 )
Κεντρικά Λιμεναρχεία & Λιμεναρχεία (μζςω των ΠΕ.ΔΙ.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ)
ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΚΔϋ/ΔΗΔΕΠ (μζςω e-mail: egov@hcg.gr)
ΤΝΑΝΠ/ΓΓ/ΓΔ/ΔΔΤ (μζςω e-mail:ddy.b@yna.gov.gr)

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1.

ΤΝΑΝΠ/Γρ. κ. Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ (υ.τ.α.)

2.

ΤΝΑΝΠ /Γενικι Γραμματεία/Γρ. κ. Γενικοφ Γραμματζα (υ.τ.α.)

3.

ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/Γρ. κ. Α/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ(υ.τ.α.)

4.

ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/Γρ. κ. Αϋ Τ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ(υ.τ.α.)

5.

ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/Γρ. κ. Βϋ Τ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ (υ.τ.α.)

6.

ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/Γρ.κ.ΔΚΑϋ

7.

ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/Γρ.κ.ΔΚΒϋ

8.

ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/Γρ.κ.ΔΚΓϋ

9.

ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/Γρ.κ.ΔΚΔϋ

10.

ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΚΕΠ/ΔΕΠ

11.

ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΚΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ

12.

ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΚΕΠ/ΔΙΜΕΚΑΠ

13.

ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΚΕΠ/ΔΚΕΟ

14.

ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΚΒϋ/ΔΑΝ

15.

ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΚΑ’/ΔΕΠΙΧ

16.

ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΚΒϋ/ΔΘ

17.

ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΚΒϋ/ΔΝΕΡ

18.

ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΚΔϋ/ΔΗΔΕΠ

19.

ΤΝΑΝΠ/Γρ.ΜΜΕ&Δ
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