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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2152.20/67471/2018
Τροποποίηση διατάξεων της αριθμ. 641.36-2/12
από 23-04-2012 (Β΄ 1338) κοινής υπουργικής
απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας –
Προστασίας του Πολίτη.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 4058/2012
«Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 63),
της παραγράφου 3 του άρθρου 3 όπως προστέθηκε με
την παράγραφο 1 του άρθρου 75 του ν. 4504/2017 «Διά
βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής .... και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184)
και ισχύει και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 4
του ίδιου ως άνω νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με την
παράγραφο 2 του άρθρου 75 του ν. 4504/2017 «Διά βίου
εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής .... και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184) και
ισχύει,
β) του ν. 2321/1995 «Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και της Συμφωνίας που αφορά την εφαρμογή του μέρους ΧΙ της Σύμβασης (Α΄ 136), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 19η Αυγούστου
1995 σύμφωνα με την ανακοίνωση Φ.0546/3229/1995
(Α΄ 207), ιδίως τα άρθρα 101 και 103 της Σύμβασης αυτής,
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
δ) της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
18 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),
ε) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «....Ανασύσταση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του
σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής....»
(Α΄ 114),
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στ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),
ζ) του π.δ. 87/2018 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160),
η) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160) και
θ) του άρθρου 1 της αριθμ. 2152.20/26047/2018 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός ύψους τέλους
για την έκδοση τροποποιήσεων σε άδειες και ανανεώσεις
αδειών παροχής υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους
ιδιώτες φρουρούς σε υπό ελληνική σημαία εμπορικά
πλοία» (Β΄ 1474).
2. Τα νέα όρια της περιοχής Υψηλού Κινδύνου (High
Risk Area), η οποία διαμορφώθηκε από 01-12-2015 σε
σημαντικά μικρότερη έκταση.
3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 641.36-2/12 από 23-04-2012
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας – Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Προστασίας του
Πολίτη «Έκδοση άδειας για την παροχή υπηρεσιών
ασφαλείας από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς εταιρειών που επιβιβάζονται και αποβιβάζονται σε ελληνικά
εμπορικά πλοία μέσω λιμένων αλλοδαπής» (Β΄ 1338),
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1
αντικαθίσταται ως εξής: «α) αίτηση της πλοιοκτήτριας ή
διαχειρίστριας εταιρείας, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, στην οποία αναφέρονται:
αα) το όνομα, το νηολόγιο, ο τύπος και ο αριθμός ΙΜΟ
του πλοίου,
ββ) η διάρκεια ισχύος της αιτούμενης άδειας,
γγ) ο αριθμός των ιδιωτών φρουρών και
δδ) οι περιοχές υψηλού κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη
το άρθρο 4 της παρούσας».
2. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1
αντικαθίσταται ως εξής: «β) e-Παράβολο πληρωμής του
ποσού που αντιστοιχεί στο ειδικό τέλος της παραγράφου
5 του άρθρου 75 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) με βάση τον
αιτούμενο χρόνο διάρκειας της άδειας».
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3. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1
αντικαθίσταται ως εξής: «δ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), υπογεγραμμένη από τον
νόμιμο εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας
εταιρείας με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του,
στην οποία δηλώνει ότι:
αα) έχει συναφθεί σύμβαση παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας με εταιρεία, η οποία είναι εγκατεστημένη
και λειτουργεί νομίμως είτε στην ημεδαπή είτε σε άλλο
ρητά αναφερόμενο Κράτος, την επωνυμία και τα στοιχεία αυτής, την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης και
τη διάρκειά της, τον αριθμό πιστοποίησης ποιότητας
(ISO) και τον φορέα έκδοσης αυτής, ββ) αναλαμβάνει
την υποχρέωση αναφοράς στη Διεύθυνση Ασφάλειας
και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων του Αρχηγείου
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής: ααα) του
χρόνου και του τόπου επιβίβασης και αποβίβασης των
ένοπλων ιδιωτών φρουρών, εφόσον ζητηθεί,
βββ) οποιουδήποτε στοιχείου σχετικού με τη σύμβαση
της υποπερίπτωσης (αα) ή προσκόμισης αντιγράφου της
σύμβασης αυτής εντός έξι (06) ωρών από την παραλαβή έγγραφου αιτήματος από Υπηρεσία του Αρχηγείου
ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ,
γγγ) της μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου που περιλαμβάνεται στον φάκελο για την έκδοση της άδειας,
εφόσον η μεταβολή αυτή δεν αφορά στοιχείο που περιέχεται στην άδεια. Η γνωστοποίηση της μεταβολής
αναφέρεται με κάθε πρόσφορο μέσο, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών
από την επέλευσή της.
γγ) σε περίπτωση νέας διέλευσης από την περιοχή
υψηλού κινδύνου κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας
και εφόσον κριθεί αναγκαία η προστασία του πλοίου
από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς, θα συναφθεί νέα σύμβαση με την ίδια ή άλλη εταιρεία παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας».
4. Στο τέλος της υποπερίπτωσης (αα) της περίπτωσης
στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να φέρουν
τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) αν προέρχονται από
Κράτη που έχουν επικυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση της
Χάγης ή σε άλλη περίπτωση προξενική θεώρηση, στο
πλαίσιο των προβλεπόμενων διακρατικών συμφωνιών
και προσκομίζονται σε απλά, ευκρινή φωτοαντίγραφα
μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν
επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο».
5. Προστίθενται νέες περιπτώσεις η΄, θ΄ και ι΄ στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 ως εξής: «η) βεβαίωση για τον
νόμιμο εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας
εταιρείας και για τα υπό τη διαχείρισή της πλοία από
την αρμόδια Διεύθυνση ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, εξάμηνης ισχύος».
«θ) βεβαίωση της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας εταιρείας με τα στοιχεία του αξιωματικού ασφαλείας της για
θέματα ISPS».
«ι) αντίγραφα των διαβατηρίων των ένοπλων φρουρών που θα επιβούν του πλοίου για παροχή υπηρεσιών
ασφαλείας».
6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως
εξής: «4. Για την ανανέωση της άδειας υποβάλλεται αίτηση της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας εταιρείας του
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πλοίου, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό της,
συνοδευόμενη από:
α) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α΄ 75), υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό της
με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, στην οποία
αναφέρεται:
(αα) ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας και (ββ) τα αναγραφόμενα
στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1
στοιχεία,
β) e-Παράβολο πληρωμής του ποσού που αντιστοιχεί στο ειδικό τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 75
του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) με βάση τον αιτούμενο χρόνο
ανανέωσής της,
γ) οποιοδήποτε εκ των λοιπών δικαιολογητικών της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 είναι απαραίτητα για την
έκδοση της ανανέωσης άδειας, ανάλογα με τα στοιχεία
που υπόκεινται σε μεταβολή και περιλαμβάνονται στον
φάκελο που υποβλήθηκε για την έκδοση της άδειας ή/
και περιέχονται στο κείμενο αυτής».
7. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως
εξής: «Η ανανέωση της άδειας εκδίδεται εντός προθεσμίας πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την υποβολή
των δικαιολογητικών της προηγούμενης παραγράφου».
8. Προστίθενται νέες παράγραφοι 6 και 7 στο άρθρο 1
ως εξής: «6. Για την τροποποίηση της άδειας ή της ανανέωσης, η πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια εταιρεία υποβάλει
στη Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων
Συνόρων φάκελο που περιέχει:
α) αίτηση της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας εταιρείας
του πλοίου, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό
της, στην οποία αναφέρονται:
αα) το όνομα, το νηολόγιο, ο τύπος και ο αριθμός ΙΜΟ
του πλοίου,
ββ) ο λόγος για τον οποίο αιτείται την τροποποίηση,
γγ) ο αριθμός των ιδιωτών φρουρών και
δδ) η ημερομηνία και ο τόπος επιβίβασης και αποβίβασης αυτών,
β) e-Παράβολο πληρωμής του ποσού που αντιστοιχεί στο ειδικό τέλος του άρθρου 1 της αριθμ. 2152.20/
26047/2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1474),
γ) οποιοδήποτε εκ των λοιπών δικαιολογητικών της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 είναι απαραίτητο για την
έκδοση της τροποποίησης, ανάλογα με τα στοιχεία που
υπόκεινται σε μεταβολή και περιλαμβάνονται στον φάκελο που υποβλήθηκε για την έκδοση της άδειας ή/και
περιέχονται στο κείμενο αυτής.
7. Η τροποποίηση της άδειας ή της ανανέωσης εκδίδεται εντός προθεσμίας πέντε (05) εργάσιμων ημερών
από την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών
της προηγούμενης παραγράφου, με την έκδοση νέου
Προσαρτήματος, το οποίο θα καταργεί το προηγούμενο
και θα επικολλάται στην αρχική άδεια ή την ανανέωση,
με μέριμνα της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας εταιρείας.
Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, κατά τις οποίες
για λόγους ανωτέρας βίας πρέπει να τροποποιηθεί άμεσα στοιχείο, το οποίο περιλαμβάνεται στο κείμενο της
άδειας ή της ανανέωσής της, σε μη εργάσιμες ώρες και
ημέρες, η πλοιοκτήτρια/διαχειρίστρια εταιρεία οφείλει

Τεύχος Β’ 4557/18.10.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

να ενημερώσει εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός δώδεκα (12)
ωρών από την επέλευση της μεταβολής τη Διεύθυνση
Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων και
το Κέντρο Επιχειρήσεων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, αιτιολογώντας
επαρκώς τους λόγους αυτούς και κατόπιν να υποβάλει
τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου για
έκδοση τροποποίησης την αμέσως επόμενη εργάσιμη
ημέρα».
9. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι άδειες, οι
ανανεώσεις αδειών και οι τροποποιήσεις αδειών και
ανανεώσεων που εκδίδονται από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, έχουν το
περιεχόμενο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, που
καθορίζεται στα "Υποδείγματα Άδειας, Τροποποίησης
Άδειας και Ανανέωσης Άδειας για την Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας από Ενόπλους Ιδιώτες Φρουρούς που
επιβιβάζονται σε ελληνικά εμπορικά πλοία μέσω λιμένων
αλλοδαπής", τα οποία επισυνάπτονται ως παραρτήματα
Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Σε περίπτωση αμφιβολίας επί του
κειμένου της άδειας, τροποποίησης άδειας ή ανανέωσης
άδειας, υπερισχύει το ελληνικό κείμενο».
10. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ως περιοχές
υψηλού κινδύνου λογίζονται οι θαλάσσιες περιοχές που
χαρακτηρίζονται ως τέτοιες στις εκάστοτε ισχύουσες
Βέλτιστες Πρακτικές Διαχείρισης καθώς και αυτές που
χαρακτηρίζονται ανάλογα από τον Διεθνή Ναυτιλιακό
Οργανισμό (ΙΜΟ) και ειδικότερα οι θαλάσσιες περιοχές:
Στην Ερυθρά Θάλασσα: βόρειο όριο: γεωγραφικό
πλάτος 15ο Β
Στον Κόλπο του Ομάν: βόρειο όριο: γεωγραφικό πλάτος 22ο Β
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Ανατολικό όριο: γεωγραφικό μήκος 065ο Α
Νότιο όριο: γεωγραφικό πλάτος 5ο Ν
ή όπως αυτές εκάστοτε ορίζονται από τα ως άνω κείμενα και οργανισμούς.
2. Αντίστοιχα, και εντός της περιοχής εθελούσιας αναφοράς (Voluntary Reporting Area – VRA), η πλοιοκτήτρια/διαχειρίστρια εταιρεία δύναται, κατά περίπτωση,
λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση κινδύνου για συγκεκριμένους πλόες, να λαμβάνει τα μέτρα που κρίνει απαραίτητα για την προστασία των επιβαινόντων, του πλοίου
και του φορτίου του από επιθέσεις που συνιστούν πειρατεία, υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά του
άρθρου 1 για την έκδοση, τροποποίηση και ανανέωση
άδειας και την επιβίβαση ενόπλων φρουρών».
Άρθρο 2
1. Η παραλαβή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών που
περιλαμβάνονται στους υποβληθέντες από τις διαχειρίστριες/πλοιοκτήτριες εταιρείες φακέλους για την έκδοση, τροποποίηση και ανανέωση αδειών θα διενεργείται
από τριμελή επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης
Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων.
2. Ο ορισμός των προαναφερόμενων στελεχών ως
Προέδρου και μελών της επιτροπής θα πραγματοποιείται
με Απόφαση του Διευθυντή Ασφάλειας και Προστασίας
Θαλασσίων Συνόρων.
3. Η επιτροπή θα εξετάζει τους υποβληθέντες φακέλους ως προς την πληρότητα και την ορθότητα των
δικαιολογητικών που περιλαμβάνουν και θα συντάσσει
πρακτικό παραλαβής και ελέγχου για καθέναν από αυτούς ξεχωριστά.
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ȵȿȿȸɁȻȾȸȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ Ʌɸɿʌɲɿɳʎ͕
ϮϬ…
ɉɅɃɉɆȳȵȻɃɁȰɉɈȻȿȻȰɇΘɁȸɇȻɏɈȻȾȸɇɅɃȿȻɈȻȾȸɇ
ȰɆɍȸȳȵȻɃ ȿȻɀȵɁȻȾɃɉɇɏɀȰɈɃɇȰʌɿɽ͘Ʌʌʘʏ͗͘ϮϭϱϮ͘ϮϬ-ϭͬ
ͬϮϬ͙͘
ȵȿȿȸɁȻȾȸɇȰȾɈɃɌɉȿȰȾȸɇ
ȾȿȰȴɃɇȰɇɌȰȿȵȻȰɇΘȰɇɈɉɁɃɀȵɉɇȸɇ
ȴȻȵɉȺɉɁɇȸȰɇɌȰȿȵȻȰɇΘ
ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇȺȰȿȰɇɇȻɏɁɇɉɁɃɆɏɁ
ɅɆɃɇ͗ɏʎɅ͘Ȱ͘
ɈɀȸɀȰϮʉ ;ȾɆȰɈȻȾȸɇȰɇɌȰȿȵȻȰɇͿ
Ɉɲʖ͘ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ͗ȰʃʏɼȲɲʍɿʄɸɿɳɷɻ-ɅʑʄɻȵϮ
Ɉɲʖ͘Ⱦʙɷɿʃɲʎ͗ϭϴϱϭϬɅɸɿʌɲɿɳʎ
Ɉɻʄ͗͘Ϯϭϯϭϯϳ͙͙͙
&Ăǆ͗21ϯϭϯϳ1244
e-mail͗ĚĂƉƚŚĂƐ͘ďΛŚĐŐ͘Őƌ
ȺȵɀȰ͗ ͨȱɷɸɿɲ ʋɲʌʉʖɼʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ʍʏʉ ʋʄʉʀʉ ͙͙͙͙͙͙͙͘͘ ɲʋʊ ɹʆʉʋʄʉʐʎ
ɿɷɿʙʏɸʎ ʔʌʉʐʌʉʑʎ ʏɻʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ͨͩ͘ ʋʉʐ
ɸʋɿɴɿɴɳɺʉʆʏɲɿʃɲɿɲʋʉɴɿɴɳɺʉʆʏɲɿʅɹʍʘʄɿʅɹʆʘʆɲʄʄʉɷɲʋɼʎͩ͘

ɃȰɆɍȸȳɃɇȿȻɀȵɁȻȾɃɉɇɏɀȰɈɃɇ– ȵȿȿȸɁȻȾȸɇȰȾɈɃɌɉȿȰȾȸɇ
ȶʖʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻ͗
ϭ͘

Ɉɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ͗

ɲͿ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϭ ʃɲɿ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ ϯ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϭϮ ʏʉʐ ʆ͘ ϰϬϱϴͬϮϬϭϮ ͨɅɲʌʉʖɼ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ɲʋʊ ɹʆʉʋʄʉʐʎ ʔʌʉʐʌʉʑʎ ʍɸ ɸʅʋʉʌɿʃɳ ʋʄʉʀɲ  ʃɲɿ ɳʄʄɸʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎͩ
;ȰʚϲϯͿ͘
ɴͿ ʏɻʎ ɲʌɿɽʅ͘ ϲϰϭ͘ϯϲ-ϮͬϭϮͬϮϯ-Ϭϰ-ϮϬϭϮ ʃʉɿʆɼʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʏʘʆ ɉʋʉʐʌɶʙʆ ȵɽʆɿʃɼʎ ȱʅʐʆɲʎ͕
Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ͕ȰʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɁɲʐʏɿʄʀɲʎʃɲɿɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎʏʉʐɅʉʄʀʏɻͨȶʃɷʉʍɻɳɷɸɿɲʎ
ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ɲʋʊ ɹʆʉʋʄʉʐʎ ɿɷɿʙʏɸʎ ʔʌʉʐʌʉʑʎ ɸʏɲɿʌɸɿʙʆ ʋʉʐ
ɸʋɿɴɿɴɳɺʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ɲʋʉɴɿɴɳɺʉʆʏɲɿ ʍɸɸʄʄɻʆɿʃɳ ɸʅʋʉʌɿʃɳʋʄʉʀɲ ʅɹʍʘ ʄɿʅɹʆʘʆ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎͩ
;Ȳʚ ϭϯϯϴͬϮϰ-Ϭϰ-ϮϬϭϮͿ ʃɲɿ ʏɻʎ ɲʌɿɽʅ͘ ϮϭϱϮ͘ϮϬͬ67471ͬϮϬϭϴͬ12-Ϭϵ-ϮϬϭϴ ʃʉɿʆɼʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ
ʏʘʆ ɉʋʉʐʌɶʙʆ ȵɽʆɿʃɼʎ ȱʅʐʆɲʎ ʃɲɿ Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ ʃɲɿ Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ ͨɈʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ
ɷɿɲʏɳʇɸʘʆʏɻʎȰʌɿɽ͘ϲϰϭ͘ϯϲ-ϮͬϭϮɲʋʊϮϯ-Ϭϰ-ϮϬϭ2;ȲʚϭϯϯϴͬϮϰ-Ϭϰ-ϮϬϭϮͿȾʉɿʆɼʎɉʋʉʐʌɶɿʃɼʎ
Ȱʋʊʔɲʍɻʎʏʘʆɉʋʉʐʌɶʙʆȵɽʆɿʃɼʎȱʅʐʆɲʎ–Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ͕ȰʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɁɲʐʏɿʄʀɲʎ
–ɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎʏʉʐɅʉʄʀʏɻͩ;ɌȵȾȲʚ͙͙͙͘͘Ϳ͘
ɶͿ ʏɻʎ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ɸʚ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ ϯ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϭϴ ʏʉʐ ʋ͘ɷ͘ ϭϯͬϮϬϭϴ  ͨɃʌɶɲʆɿʍʅʊʎ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐɁɲʐʏɿʄʀɲʎʃɲɿɁɻʍɿʘʏɿʃɼʎɅʉʄɿʏɿʃɼʎͩ;ȰʚϮϲͿʃɲɿ
ɷͿ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ Ϯʏʉʐ ʋ͘ɷ͘ϳϬͬϮϬϭϱ ͙ͨȰʆɲʍʑʍʏɲʍɻ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎʃɲɿ Ȱɿɶɲʀʉʐ
ʃɲɿʅɸʏʉʆʉʅɲʍʀɲʏʉʐʍɸɉʋʉʐʌɶɸʀʉɁɲʐʏɿʄʀɲʎʃɲɿɁɻʍɿʘʏɿʃɼʎɅʉʄɿʏɿʃɼʎ͙ͩ;ȰʚϭϭϰͿ͘
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Ϯ͘
Ɉɻʆ ɲʋʊ ͙͙͙͙͙͙͙͙ ʃɲɿ ʅɸ ɲʌɿɽʅʊ ʋʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ ͙͙͘͘ ɲʀʏɻʍɻ ʅɸ ʏɲ
ɸʋɿʍʐʆɲʋʏʊʅɸʆɲ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ ʋʉʐ ʐʋʉɴʄɼɽɻʃɸ ɲʋʊ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ͨͩ͘
;ɸʋʘʆʐʅʀɲʋʄʉɿʉʃʏɼʏʌɿɲʎɼɷɿɲʖɸɿʌʀʍʏʌɿɲʎɸʏɲɿʌɸʀɲʎͿɶɿɲʏɻʆɹʃɷʉʍɻɳɷɸɿɲʎʍʏʉ͙͙͙͙͙͙͘
;ʏʑʋʉʎʋʄʉʀʉʐͿ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ͨͩ͘;ʊʆʉʅɲʋʄʉʀʉʐͿ͘
ȰɅɃɌȰɇȻȷɃɉɀȵ
ϭ͘
ɍʉʌɻɶʉʑʅɸ ɳɷɸɿɲ ʍʏʉ ͙͙͙͙ «͙͙͙͙͙͙͙͙͕ͩ ɲʌɿɽʅʊʎ ʆɻʉʄʉɶʀʉʐ ͙͙͙͙͙͙͙͕͘͘
ɲʌɿɽʅʊʎ
ȻɀɃ
͙͙͙͙͙͙͕͘
ʏɻʎ
ʋʄʉɿʉʃʏɼʏʌɿɲʎͬɷɿɲʖɸɿʌʀʍʏʌɿɲʎ
ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ
«͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕ͩ͘ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐɀɹʌʉʐʎȰʚʏʉʐʆ͘ϰϬϱϴͬϮϬϭϮ;ȰʚϲϯͿɲʋʊɹʆʉʋʄʉʐʎɿɷɿʙʏɸʎʔʌʉʐʌʉʑʎɶɿɲʏʉʆ
ɷɿɳʋʄʉʐ ʏʉʐ ɲʋʊ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʐʗɻʄʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐͬʋɸʌɿʉʖɼ ɸɽɸʄʉʑʍɿɲʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ͕ ʊʋʘʎ ɲʐʏɹʎ
ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿɲʆɲʄʐʏɿʃɳʍʏɻʍʖɸʏɿʃɼɹʃɽɸʍɻɲʆɳʄʐʍɻʎɸʃʏɿʅʙʅɸʆʉʐʃɿʆɷʑʆʉʐ͘
Ϯ͘
ȸ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ɿʍʖʑʉʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ɳɷɸɿɲʎ ɸʀʆɲɿ ͙͙͙͙͙͘ ʅɼʆɸʎ ʃɲɿ ʋɲʌɲʏɸʀʆɸʏɲɿ
ɲʐʏʉɷʀʃɲɿɲɲʆʄɼʇɸɿɸʆʙʏʉʋʄʉʀʉɴʌʀʍʃɸʏɲɿʍɸʋʄʉʐʃɲɿʅɹʖʌɿʏʉʆʃɲʏɳʋʄʉʐʏʉʐʍɸʄɿʅɹʆɲ
ʋʉʐɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿɻɲʋʉɴʀɴɲʍɻʏʘʆɿɷɿʘʏʙʆʔʌʉʐʌʙʆʃɲɿʏʉʐɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑʏɻʎ͘
ϯ͘
ȸʋɲʌʉʑʍɲɸʃɷʀɷɸʏɲɿʃɲɿʍʏɻʆɲɶɶʄɿʃɼɶʄʙʍʍɲ͕ʋʌʘʏʊʏʐʋʉʏɻʎʉʋʉʀɲʎʔɹʌɸʏɲɿɸʋʀ
ʏʉʐ ʋʄʉʀʉʐ ʃɲɿ ɲʆʏʀɶʌɲʔʊ ʏɻʎ ʏɻʌɸʀʏɲɿ ʍʏɻʆ ɹɷʌɲ ʏɻʎ ʋʄʉɿʉʃʏɼʏʌɿɲʎ ɼ ɷɿɲʖɸɿʌʀʍʏʌɿɲʎ
ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ͘
ϰ͘
ɅɆɃɇȰɆɈȸɀȰ
Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʋɿɴɲɿʆʊʆʏʘʆ ɹʆʉʋʄʘʆ ʔʌʉʐʌʙʆ͕ ʉʋʄɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʋʐʌʉʅɲʖɿʃʙʆ ;ʔ͘ ͙͙͘Ϳ͘ ɇɸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʅɸʏɲɴʉʄɼʎ ʉʋʉɿʉʐɷɼʋʉʏɸ ʍʏʉɿʖɸʀʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʍʏʉ Ʌʌʉʍɳʌʏɻʅɲ͕ ɽɲ
ɸʃɷʀɷɸʏɲɿʆɹʉʏʉʉʋʉʀʉɽɲɸʋɿʃʉʄʄɳʏɲɿʍʏɻʆʋɲʌʉʑʍɲ͕ʃɲʏɲʌɶʙʆʏɲʎʍɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʏʉ
ɲʅɹʍʘʎʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉ͘
ɃȰʌʖɻɶʊʎ

;ȲȰȺɀɃɇȾȰȻɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃͿ
ɅȻɁȰȾȰɇȰɅɃȴȵȾɈɏɁ
Ȼ͘ȰɅɃȴȵȾɈȵɇȳȻȰȵɁȵɆȳȵȻȰ
Ʌʄʉɿʉʃʏɼʏʌɿɲͬɷɿɲʖɸɿʌʀʍʏʌɿɲɸʏɲɿʌɸʀɲ
ȻȻ͘ȰɅɃȴȵȾɈȵɇȳȻȰȾɃȻɁɃɅɃȻȸɇȸ
;ʅɹʍʘɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉʐͿ
ȳȵɁͬȾȵɅȻɍ
ɉɅȵɂͬȰϭϮ–ȴϮ

ȻȻȻ͘ȵɇɏɈȵɆȻȾȸȴȻȰɁɃɀȸ;ʅɹʍʘ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉʐͿ͗
ȳʌ͘ʃ͘Ȱʌʖɻɶʉʑ
ȳʌ͘ʃ͘Ȱʚɉʋɲʌʖɻɶʉʑ
ȳʌ͘ʃ͘ȴ͘Ⱦ͘Ȱʚ
ȾȵɅȻɍͬȿ͘ɇ͘-ȵȿ͘ȰȾɈ͘
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ϭʉ ɅɆɃɇȰɆɈȸɀȰ ɈȸɇȰɆȻȺ͘ɅɆɏɈ͘ϮϭϱϮ͘ϮϬ-ϭ͙͙͙͙ͬͬϮϬ͙͙͙ͬ͘͘-……-͙͘͘ϮϬ͙͘ȰȴȵȻȰɇ
Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʋɿɴɲɿʆʊʆʏʘʆ ʔʌʉʐʌʙʆ͕ ʉʋʄɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʋʐʌʉʅɲʖɿʃʙʆ ʏɻʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕ͨͩ͘ ɸʋʀ ʏʉʐ ʋʄʉʀʉʐ ͙͙͙͙͘ ;ʏʑʋʉʎͿ ͙͙͙͙͙͙͙ ;ʊʆʉʅɲͿ͕
ɲʌɿɽʅʊʎ

ʆɻʉʄʉɶʀʉʐ

͙͙͙͙͙͙͙͕͘

ɲʌɿɽʅʊʎ

ȻɀɃ

͙͙͙͙͙͙͙͕

ʏɻʎ

ʋʄʉɿʉʃʏɼʏʌɿɲʎͬɷɿɲʖɸɿʌʀʍʏʌɿɲʎɸʏɲɿʌɸʀɲʎͨ………………………………»

ϭ͘ȵɈȰȻɆȵȻȰɅȰɆɃɍȸɇɉɅȸɆȵɇȻɏɁȰɇɌȰȿȵȻȰɇ
«͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ͩ͘͘ ;ɸʋʘʆʐʅʀɲͿ͕ ȻSO ͙͙͙͙͙͙͙͙͕ ʋʉʐ ɸɷʌɸʑɸɿ ͙͙͙͙͙͙͘ (ʃʌɳʏʉʎ
ɹɷʌɲʎͿ͘
Ϯ͘ɇɈɃȻɍȵȻȰ ɌɆɃɉɆɏɁ
ɲ͘ ͙͙͙͙͘͘ ;ɸʋʙʆʐʅʉͿ ͙͙͙͙͙ ;ʊʆʉʅɲͿ ;ɸʋɿʃɸʔɲʄɼʎͿ ʏʉʐ ͙͙͙͙͙͙ ;ʋɲʏʌʙʆʐʅʉͿ ʃɲɿ ʏɻʎ
͙͙͙͙;ʅɻʏʌʙʆʐʅʉͿ͕ɶɸʆʆɻɽɸʀʎʍʏʉ͙͙͙͙͙;ʏʉʋʘʆʑʅɿʉͿʏɻʆ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘;ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɶɹʆʆɻʍɻʎͿ͕ ʃɳʏʉʖʉʎ ɷɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ ʅɸ ɲʌɿɽʅʊ ͙͙͙͙͙͙͕ ʋʉʐ ɸʃɷʊɽɻʃɸ ɲʋʊ ͙͙͙͙͙͘͘͘
;ɸʃɷʉʑʍɲɲʌʖɼͿ
ɴ͘ ͙͙͙͙͘͘ ;ɸʋʙʆʐʅʉͿ ͙͙͙͙͙ ;ʊʆʉʅɲͿ ;ɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɳʏɻʎ ɸʋɿʃɸʔɲʄɼʎͿ ʏʉʐ ͙͙͙͙͙͙
;ʋɲʏʌʙʆʐʅʉͿ ʃɲɿ ʏɻʎ ͙͙͙͙ ;ʅɻʏʌʙʆʐʅʉͿ͕ ɶɸʆʆɻɽɸʀʎ ʍʏʉ ͙͙͙͙͙ ;ʏʉʋʘʆʑʅɿʉͿ ʏɻʆ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ ;ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎͿ͕ ʃɳʏʉʖʉʎ ɷɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ ʅɸ ɲʌɿɽʅʊ ͙͙͙͙͙͙͕ ʋʉʐ
ɸʃɷʊɽɻʃɸɲʋʊ͙͙͙͙͙͘͘͘;ɸʃɷʉʑʍɲɲʌʖɼͿ
ɶ͘ ͙͙͙͙͘͘ ;ɸʋʙʆʐʅʉͿ ͙͙͙͙͙ ;ʊʆʉʅɲͿ ʏʉʐ ͙͙͙͙͙͙ ;ʋɲʏʌʙʆʐʅʉͿ ʃɲɿ ʏɻʎ ͙͙͙͙
;ʅɻʏʌʙʆʐʅʉͿ͕ ɶɸʆʆɻɽɸʀʎ ʍʏʉ ͙͙͙͙͙ ;ʏʉʋʘʆʑʅɿʉͿ ʏɻʆ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ ;ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɶɹʆʆɻʍɻʎͿ͕ ʃɳʏʉʖʉʎ ɷɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ ʅɸ ɲʌɿɽʅʊ ͙͙͙͙͙͙͕ ʋʉʐ ɸʃɷʊɽɻʃɸ ɲʋʊ ͙͙͙͙͙͘͘͘
;ɸʃɷʉʑʍɲɲʌʖɼͿ
ɷ͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͘͘
ϯ͘ɃɅȿȻɇɀɃɇ
Ɉɲʊʋʄɲʋʉʐʔɹʌʉʆʏɲɿɸʋʀʏʉʐʋʄʉʀʉʐɸʀʆɲɿ͗
͙͙͙͘ ;ʋʉʍʊʏɻʏɲͿ͕ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ ;ʏʑʋʉʎͿ͕ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ (ʅʉʆʏɹʄʉͿ͕
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘;ʖʙʌɲʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎͿ͕ʅɸʍɸɿʌɿɲʃʉʑʎɲʌɿɽʅʉʑʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ϰ͘ɅɉɆɃɀȰɍȻȾȰ
Ɉɲʋʐʌʉʅɲʖɿʃɳʋʉʐʔɹʌʉʆʏɲɿɸʋʀʏʉʐʋʄʉʀʉʐɸʀʆɲɿ͗
͙͙͙͘;ʋʉʍʊʏɻʏɲͿ͕͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘;ʏʑʋʉʎͿ͕͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘;ɷɿɲʅɹʏʌɻʅɲͿ͘
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HELLENIC REPUBLIC
Piraeus
……………… ϮϬ͙͘͘
MINISTRY OF MARITIME AFFAIRS
AND INSULAR POLICY
ZĞĨĞƌĞŶĐĞEŽ͗͘ ϮϭϱϮ͘ϮϬ-ϭͬ
ͬϮϬ͙͘͘
HELLENIC COAST GUARD HQ
GENERAL DIRECTORATE OF SECURITY
Θ>tE&KZDEd
ɈɃ͗^ĞĞůŝƐƚŽĨƌĞĐŝƉŝĞŶƚƐ
DIRECTORATE OF SECURITY
AND SEA BORDERS PROTECTION
DEPARTMENT OF STATE SECURITY
WŽƐƚĂůĚĚƌĞƐƐ͗ȰŬƚŝsĂƐŝůŝĂĚŝ-'ĂƚĞȵϮ
WŽƐƚĂůŽĚĞ͗ϭϴϱϭϬWŝƌĂĞƵƐ
dĞů͗͘;ϬϬϯϬͿ21ϯϭϯϳ͘͘͘͘͘͘͘͘͘
&Ăǆ͗;ϬϬϯϬͿϮϭϯϭϯϳ1244
e-ŵĂŝů͗ĚĂƉƚŚĂƐ͘ďΛŚĐŐ͘Őƌ
^ƵďũĞĐƚ͗ ͞WĞƌŵŝƚ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ŽĨƐĞĐƵƌŝƚǇ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŽŶ ďŽĂƌĚƚŚĞ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
ďǇƉƌŝǀĂƚĞĂƌŵĞĚŐƵĂƌĚƐŽĨƚŚĞĐŽŵƉĂŶǇ͞……………………………͘͘͟ĞŵďĂƌŬŝŶŐĂŶĚ
ĚŝƐĞŵďĂƌŬŝŶŐĂƚĨŽƌĞŝŐŶƉŽƌƚƐ͘͟

THE COMMANDANT OF THE HELLENIC COAST GUARD
dĂŬŝŶŐŝŶƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶ͗
ϭ͘

dŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐŽĨ͗

ĂͿƌƚŝĐůĞϭĂŶĚƉĂƌĂŐƌĂƉŚϯŽĨƌƚŝĐůĞϭϮŽĨ>ĂǁϰϬϱϴͬϮϬϭϮ͞WƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨƐĞĐƵƌŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐďǇ
ĂƌŵĞĚŐƵĂƌĚƐĂďŽĂƌĚŵĞƌĐŚĂŶƚƐŚŝƉƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐ͟;'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ'ĂǌĞƚƚĞȰ͛ϲϯͿ͘
ďͿ :ŽŝŶƚ ĞĐŝƐŝŽŶ EŽ͘ ϲϰϭ͘ϯϲ-ϮͬϭϮ ŽĨ ƚŚĞ DŝŶŝƐƚĞƌƐ ŽĨ EĂƚŝŽŶĂů ĞĨĞŶƐĞ͕ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕
ŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞŶĞƐƐ ĂŶĚ ^ŚŝƉƉŝŶŐ ĂŶĚ ŝƚŝǌĞŶ͛Ɛ WƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ͞ƵƚŚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ŽĨ
ƐĞĐƵƌŝƚǇ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ďǇ ƉƌŝǀĂƚĞ ĂƌŵĞĚ ŐƵĂƌĚƐ ŽĨ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ ĞŵďĂƌŬŝŶŐ ŽŶ ĂŶĚ ĚŝƐĞŵďĂƌŬŝŶŐ
ĨƌŽŵ 'ƌĞĞŬ ŵĞƌĐŚĂŶƚ ƐŚŝƉƐ ǀŝĂ ĨŽƌĞŝŐŶ ƉŽƌƚƐ͟ ;'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ 'ĂǌĞƚƚĞ Ȳʚ ϭϯϯϴͬϮϰ-Ϭϰ-ϮϬϭϮͿ
ĂŶĚ :ŽŝŶƚ ĞĐŝƐŝŽŶ EŽ͘ ϮϭϱϮ͘ϮϬͬϲϳϰϳϭͬϮϬϭϴͬϭϮ-Ϭϵ-ϮϬϭϴ ŽĨ ƚŚĞ DŝŶŝƐƚĞƌƐ ŽĨ EĂƚŝŽŶĂů
ĞĨĞŶƐĞ ĂŶĚ DĂƌŝƚŝŵĞ ĨĨĂŝƌƐ ĂŶĚ /ŶƐƵůĂƌ WŽůŝĐǇ ͞DŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ :ŽŝŶƚ ĞĐŝƐŝŽŶ EŽ͘
ϲϰϭ͘ϯϲ-ϮͬϭϮ ŽĨ ƚŚĞ DŝŶŝƐƚĞƌƐ ŽĨ EĂƚŝŽŶĂů ĞĨĞŶƐĞ͕ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ ŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞŶĞƐƐ ĂŶĚ
^ŚŝƉƉŝŶŐĂŶĚŝƚŝǌĞŶ͛ƐWƌŽƚĞĐƚŝŽŶ͟;'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ'ĂǌĞƚƚĞȲʚ͙͙͙͙͘͘Ϳ͘
ĐͿWĂƌĂŐƌĂƉŚϯ;ĞͿŽĨĂƌƚŝĐůĞϭϴŽĨWƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůĞĐƌĞĞϭϯͬϮϬϭϴ͞KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇ
ŽĨDĂƌŝƚŝŵĞĨĨĂŝƌƐĂŶĚ/ŶƐƵůĂƌWŽůŝĐǇ͟;'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ'ĂǌĞƚƚĞȰʚϮϲͿĂŶĚ
ĚͿƌƚŝĐůĞϮŽĨWƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůĞĐƌĞĞϳϬͬϮϬϭϱ͙͞ZĞĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚŽĨƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇŽĨ^ŚŝƉƉŝŶŐ͕
DĂƌŝƚŝŵĞ ĨĨĂŝƌƐ ĂŶĚ ƚŚĞĞŐĞĂŶ ĂŶĚ ƌĞŶĂŵŝŶŐ ƚŽDŝŶŝƐƚƌǇŽĨDĂƌŝƚŝŵĞ ĨĨĂŝƌƐ ĂŶĚ /ŶƐƵůĂƌ
WŽůŝĐǇ͘͘͘͟;'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ'ĂǌĞƚƚĞ͛ϭϭϰͿ͘
Ϯ͘
dŚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶEŽ͙͙͙͘͘͘ĚĂƚĞĚ͙͙͙͙͙͘ǁŝƚŚƚŚĞĂƚƚĂĐŚĞĚĚŽĐƵŵĞŶƚƐƐƵďŵŝƚƚĞĚ
ďǇ ͙͙͙͙͙͙ “͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͟ ;ŶĂŵĞ ŽĨ ship-ŽǁŶŝŶŐͬŽƉĞƌĂƚŝŶŐ ĐŽŵƉĂŶǇͿ ĨŽƌ ƚŚĞ
ŝƐƐƵĂŶĐĞ ŽĨ Ă ƉĞƌŵŝƚ ĨŽƌ ƚŚĞ ǀĞƐƐĞů ͙͙͙͙͙͙͘͘ ;ƚǇƉĞ ŽĨ ǀĞƐƐĞůͿ ͙͙͙͙͙͙͙͘͘͟͞ ;ŶĂŵĞ ŽĨ
ǀĞƐƐĞůͿ͘
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HEREBY DECIDES
ϭ͘
dŽ ŐƌĂŶƚ ƉĞƌŵŝƚ ƚŽ ƚŚĞ ͙͙͙͙͘͘ ;ƚǇƉĞͿ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͟͞ ;ŶĂŵĞͿ͕ regisƚƌǇ EŽ͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕͘͘ /DK EŽ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ŽĨ ƚŚĞ ship-ŽǁŶŝŶŐͬŽƉĞƌĂƚŝŶŐ ĐŽŵƉĂŶǇ
“͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘” ;ŶĂŵĞ ŽĨ ĐŽŵƉĂŶǇͿ͕ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ŽĨ ƐĞĐƵƌŝƚǇ
ƐĞƌǀŝĐĞƐƉƵƌƐƵĂŶƚƚŽƚŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐŽĨWĂƌƚʚŽĨ>ĂǁϰϬϱϴͬϮϬϭϮ;'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ'ĂǌĞƚƚĞȰʚϲϯͿ
ďǇ ƉƌŝǀĂƚĞ ĂƌŵĞĚ ŐƵĂƌĚƐ͕ ĨŽƌ ƚŚĞ ĐƌŽƐƐŝŶŐs ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ŚŝŐŚ ƌŝƐŬ ĂƌĞĂͬǀŽůƵŶƚĂƌǇ ƌĞƉŽƌƚŝŶŐ
area͕ĂƐĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶĚĞƚĂŝůĂƚƚŚĞƌĞůĂƚŝǀĞƌŝƐŬĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͘
2͘dŚĞƉƌĞƐĞŶƚƉĞƌŵŝƚŝƐǀĂůŝĚĨŽƌ͙͙͙͙͙͘͘monthsĂŶĚ͕ŝŶĐĂƐĞŽĨĞǆƉŝƌǇǁŚŝůĞƚŚĞƐŚŝƉŝƐ
ĞŶƌŽƵƚĞ͕ŝƚŝƐĞǆƚĞŶĚĞĚipso facto͘dŚĞĞǆƚĞŶƐŝŽŶŝƐǀĂůŝĚƵŶƚŝůƚŚĞĂƌƌŝǀĂůŽĨƚŚĞǀĞƐƐĞůĂƚĂ
ƉŽƌƚǁŚĞƌĞƉƌŝǀĂƚĞĂƌŵĞĚŐƵĂƌĚƐĂŶĚƚŚĞŝƌĞƋƵŝƉŵĞŶƚĂƌĞĂůůŽǁĞĚƚŽĚŝƐĞŵďĂƌŬ͘
ϯ͘dŚĞƉƌĞƐĞŶƚŝƐĂůƐŽŝƐƐƵĞĚŝŶŶŐůŝƐŚ͕ƚŚĞŽƌŝŐŝŶĂůŽĨǁŚŝĐŚŝƐŽŶƚŚĞǀĞƐƐĞůĂŶĚĂĐŽƉǇ
ŝƐŬĞƉƚĂƚƚŚĞĐŚĂŝƌŽĨƚŚĞship-ŽǁŶŝŶŐͬŽƉĞƌĂƚŝŶŐĐŽŵƉĂŶǇ͘
ϰ͘ APPENDIX
>ŝƐƚ ŽĨ ƉƌŝǀĂƚĞ ĂƌŵĞĚ ŐƵĂƌĚƐ͕ ǁĞĂƉŽŶƌǇ ĂŶĚ ĂŵŵƵŶŝƚŝŽŶ ;Ɖ͘ ͙͙͙͘Ϳ͘ /Ŷ ĐĂƐĞ ĂŶǇ ŽĨ ƚŚĞ
ĞůĞŵĞŶƚƐŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞƉƉĞŶĚŝǆĂƌĞŵŽĚŝĨŝĞĚ͕ĂŶĞǁŽŶĞǁŝůůďĞŝƐƐƵĞĚĂŶĚĐŽůůĂƚĞĚŽŶ
ƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ͕ƌĞŶĚĞƌŝŶŐƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐƉƉĞŶĚŝǆŝŶǀĂůŝĚ͘
dŚĞŽŵŵĂŶĚĂŶƚ


;ZE<EEDͿ

LIST OF RECIPIENTS
Ȼ͘dŽ
Ship-ŽǁŶŝŶŐͬŽƉĞƌĂƚŝŶŐĐŽŵƉĂŶǇ
ȻȻ͘Đ;ǀŝĂĞŵĂŝůͿ
,E'^ͬK͘͘
D&ͬȰϭϮ–Ϯ

ȻȻȻ͘/EdZE>/^dZ/hd/KE;ǀŝĂĞŵĂŝůͿ͗
ƵƌĞĂƵŽĨ,'ŽŵŵĂŶĚĂŶƚ
ƵƌĞĂƵŽĨ,'1stĞƉƵƚǇŽŵŵĂŶĚĂŶƚ
ƵƌĞĂƵŽĨ,''ĞŶĞƌĂůŝƌĞĐƚŽƌ
KƉĞƌĂƚŝŽŶƐĞŶƚĞƌ
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ϭƐƚ APPENDIX OF THE Z&ZEEK͘ ϮϭϱϮ͘ϮϬ-ϭ͙͙͙͙͙͙ͬͬ͘͘͘-͘͘͘͘͘͘͘-ϮϬ͙͘WZD/d
>ŝƐƚ ŽĨ ĂƌŵĞĚ ŐƵĂƌĚƐ͕ ǁĞĂƉŽŶƌǇ ĂŶĚ ĂŵŵƵŶŝƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŵƉĂŶǇ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕͘͘͟͞
ŽŶďŽĂƌĚƚŚĞ͙͙͙͙͙;ƚǇƉĞͿ͙͙͙͙͘͘͟͞;ŶĂŵĞͿ͕ƌĞŐŝƐƚƌǇEŽ͙͙͙͙͕͘͘͘/DKEŽ͙͙͙͙͙͙͙͕͘
ŽĨƚŚĞƐŚŝƉŽǁŶŝŶŐͬŽƉĞƌĂƚŝŶŐĐŽŵƉĂŶǇ͙͙͙͙͙͙͙͘͘;ƚƌĂĚĞŶĂŵĞͿ͘

ϭ͘ COMPANY FOR PROVISION OF SECURITY SERVICES
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͟͞;ŶĂŵĞŽĨĐŽŵƉĂŶǇͿ͕/^K͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚŝŶ͙͙͙͙͙͘;ŶĂŵĞ
ŽĨĐŽƵŶƚƌǇͿ͘
Ϯ͘ZD'hZ^
a͘ ͙͙͙͙͙ ;ĨĂŵŝůǇ ŶĂŵĞͿ ͙͙͙͙͙͙ ;ŐŝǀĞŶ ŶĂŵĞͿ (ƚĞĂŵ ůĞĂĚĞƌͿ ŽĨ ͙͙͙͙͙͙ ;ĨĂƚŚĞƌ͛Ɛ
ŶĂŵĞͿĂŶĚ͙͙͙͙͙;ŵŽƚŚĞƌ͛ƐŶĂŵĞͿ͕ďŽƌŶŝŶ͙͙͙͙͙͙;ƚŽǁŶ͕ĐŽƵŶƚƌǇͿ͕ŚŽůĚĞƌŽĨƉĂƐƐƉŽƌƚ
EŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͕͘ŝƐƐƵĞĚďǇ͙͙͙͙͙͘͘͘;ŝƐƐƵŝŶŐƵƚŚŽƌŝƚǇͿ
ď͘ ͙͙͙͙͙ ;ĨĂŵŝůǇ ŶĂŵĞͿ ͙͙͙͙͙͙ ;ŐŝǀĞŶ ŶĂŵĞͿ (ĂůƚĞƌŶĂƚĞ ƚĞĂŵ ůĞĂĚĞƌͿ ŽĨ ͙͙͙͙͙͙
;ĨĂƚŚĞƌ͛ƐŶĂŵĞͿĂŶĚ͙͙͙͙͙;ŵŽƚŚĞƌ͛ƐŶĂŵĞͿ͕ďŽƌŶŝŶ͙͙͙͙͙͙;ƚŽǁŶ͕ĐŽƵŶƚƌǇͿ͕ŚŽůĚĞƌŽĨ
ƉĂƐƐƉŽƌƚEŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͕͘ŝƐƐƵĞĚďǇ͙͙͙͙͙͘͘͘;ŝƐƐƵŝŶŐƵƚŚŽƌŝƚǇͿ
Đ͙͙͙͙͙͘;ĨĂŵŝůǇŶĂŵĞͿ͙͙͙͙͙͙;ŐŝǀĞŶŶĂŵĞͿŽĨ͙͙͙͙͙͙;ĨĂƚŚĞƌ͛ƐŶĂŵĞͿĂŶĚ͙͙͙͙͙
;ŵŽƚŚĞƌ͛Ɛ ŶĂŵĞͿ͕ ďŽƌŶ ŝŶ͙͙͙͙͙͙ ;ƚŽǁŶ͕ ĐŽƵŶƚƌǇͿ͕ŚŽůĚĞƌ ŽĨƉĂƐƐƉŽƌƚ EŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͕͘
ŝƐƐƵĞĚďǇ͙͙͙͙͙͘͘͘;ŝƐƐƵŝŶŐƵƚŚŽƌŝƚǇͿ͘
d͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
͙͙͙͙͙͙͘
ϯ͘ tWKEZz
dŚĞǁĞĂƉŽŶƌǇĐĂƌƌŝĞĚŽŶďŽĂƌĚŝƐ͗
͙͙͙͙͙͙͙ ;ƋƵĂŶƚŝƚǇͿ͕ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ;ƚǇƉĞͿ͕ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ;ŵŽĚĞůͿ͕
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘;ĐŽƵŶƚƌǇŽĨŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞͿ͕͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘;ƐĞƌŝĂůŶƵŵďĞƌƐͿ͘
ϰ͘ AMMUNITION
dŚĞĂŵŵƵŶŝƚŝŽŶĐĂƌƌŝĞĚŽŶďŽĂƌĚŝƐ͗
͙͙͙͙͙͘͘͘;ƋƵĂŶƚŝƚǇͿ͕͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙;ƚǇƉĞͿ͕͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘;ĐĂůŝďĞƌͿ͘
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ ȻȻ
ɉɅɃȴȵȻȳɀȰɈɆɃɅɃɅɃȻȸɇȸɇȰȴȵȻȰɇȰɆȺɆɃɉϯΑϯɁ͘ϰϬϱϴͬϮϬϭϮ;ȰʚϲϯͿ͕ɃɅɏɇ
ɈɆɃɅɃɅɃȻȸȺȸȾȵɀȵɈɃȰɆȺɆɃϳϱΑϭɁ͘ϰϱϬϰͬϮϬϭϳ;ȰʚϭϴϰͿȾȰȻȻɇɍɉȵȻ


ȵȿȿȸɁȻȾȸȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ Ʌɸɿʌɲɿɳʎ͕
ϮϬ…
ɉɅɃɉɆȳȵȻɃɁȰɉɈȻȿȻȰɇΘɁȸɇȻɏɈȻȾȸɇɅɃȿȻɈȻȾȸɇ
ȰɆɍȸȳȵȻɃ ȿȻɀȵɁȻȾɃɉɇɏɀȰɈɃɇȰʌɿɽ͘Ʌʌʘʏ͗͘ϮϭϱϮ͘ϮϬ-ϭͬ
ͬϮϬ͙͘
ȵȿȿȸɁȻȾȸɇȰȾɈɃɌɉȿȰȾȸɇ
ȾȿȰȴɃɇȰɇɌȰȿȵȻȰɇΘȰɇɈɉɁɃɀȵɉɇȸɇ
ȴȻȵɉȺɉɁɇȸȰɇɌȰȿȵȻȰɇΘ
ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇȺȰȿȰɇɇȻɏɁɇɉɁɃɆɏɁ
ɅɆɃɇ͗ɏʎɅ͘ȴ͘
ɈɀȸɀȰϮʉ ;ȾɆȰɈȻȾȸɇȰɇɌȰȿȵȻȰɇͿ
Ɉɲʖ͘ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ͗ȰʃʏɼȲɲʍɿʄɸɿɳɷɻ-ɅʑʄɻȵϮ
Ɉɲʖ͘Ⱦʙɷɿʃɲʎ͗ϭϴϱϭϬɅɸɿʌɲɿɳʎ
Ɉɻʄ͗͘Ϯϭϯϭϯϳ͙͙͙
&Ăǆ͗21ϯϭϯϳ1244
e-ŵĂŝů͗ĚĂƉƚŚĂƐ͘ďΛŚĐŐ͘Őƌ
ȺȵɀȰ͗ ͨɈʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ ȱɷɸɿɲʎͬȰʆɲʆɹʘʍɻʎ ȱɷɸɿɲʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ʍʏʉ
ʋʄʉʀʉ ͙͙͙͙͙͙͙͘͘ ɲʋʊ ɹʆʉʋʄʉʐʎ ɿɷɿʙʏɸʎ ʔʌʉʐʌʉʑʎ ʏɻʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ͨͩ͘ ʋʉʐ ɸʋɿɴɿɴɳɺʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ɲʋʉɴɿɴɳɺʉʆʏɲɿ ʅɹʍʘ
ʄɿʅɹʆʘʆɲʄʄʉɷɲʋɼʎͩ͘

ɃȰɆɍȸȳɃɇȿȻɀȵɁȻȾɃɉɇɏɀȰɈɃɇ– ȵȿȿȸɁȻȾȸɇȰȾɈɃɌɉȿȰȾȸɇ
ȶʖʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻ͗
ϭ͘

Ɉɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ͗

ɲͿʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐϯʏʉʐɳʌɽʌʉʐϭϮʏʉʐʆ͘ϰϬϱϴͬϮϬϭϮͨɅɲʌʉʖɼʐʋɻʌɸʍɿʙʆɲʍʔɲʄɸʀɲʎɲʋʊ
ɹʆʉʋʄʉʐʎʔʌʉʐʌʉʑʎʍɸɸʅʋʉʌɿʃɳʋʄʉʀɲʃɲɿɳʄʄɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎͩ;ȰʚϲϯͿʃɲɿʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐϯ
ʏʉʐɳʌɽʌʉʐϯʏʉʐʀɷɿʉʐʆʊʅʉʐ͕ʊʋʘʎʋʌʉʍʏɹɽɻʃɸʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉϭʏʉʐɳʌɽʌʉʐϳϱʏʉʐ
ʆ͘ ϰϱϬϰͬϮϬϭϳ ͨȴɿɲ ɴʀʉʐ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ ʃɲɿ Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ
Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ͙ʃɲɿɳʄʄɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎͩ;ȰʚϭϴϰͿʃɲɿɿʍʖʑɸɿ͘
ɴͿʏʘʆʋɲʌɲɶʌɳʔʘʆϲʃɲɿϳʏʉʐɳʌɽʌʉʐϭʏɻʎɲʌɿɽʅ͘ϲϰϭ͘ϯϲ-ϮͬϭϮɲʋʊϮϯ-Ϭϰ-ϮϬϭ2ʃʉɿʆɼʎ
ɲʋʊʔɲʍɻʎʏʘʆɉʋʉʐʌɶʙʆȵɽʆɿʃɼʎȱʅʐʆɲʎ–Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ͕ȰʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɁɲʐʏɿʄʀɲʎ
– Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʉʐ Ʌʉʄʀʏɻ ͨȶʃɷʉʍɻ ɳɷɸɿɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ɲʋʊ
ɹʆʉʋʄʉʐʎ ɿɷɿʙʏɸʎ ʔʌʉʐʌʉʑʎ ɸʏɲɿʌɸɿʙʆ ʋʉʐ ɸʋɿɴɿɴɳɺʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ɲʋʉɴɿɴɳɺʉʆʏɲɿ ʍɸ ɸʄʄɻʆɿʃɳ
ɸʅʋʉʌɿʃɳ ʋʄʉʀɲ ʅɹʍʘ ʄɿʅɹʆʘʆ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎͩ ;Ȳʚ ϭϯϯϴͬϮϰ-Ϭϰ-ϮϬϭϮͿ͕ ʊʋʘʎ ʋʌʉʍʏɹɽɻʃɲʆ ʅɸ
ʏɻʆ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ ϴ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϭ ʏɻʎ ɲʌɿɽʅ͘ ϮϭϱϮ͘ϮϬͬ67471ͬϮϬϭϴͬ12-Ϭϵ-ϮϬϭϴ ʃʉɿʆɼʎ
ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʏʘʆ ɉʋʉʐʌɶʙʆ ȵɽʆɿʃɼʎ ȱʅʐʆɲʎ ʃɲɿ Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ ʃɲɿ Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ
ͨɈʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʏɻʎ ϲϰϭ͘ϯϲ-ϮͬϭϮ ɲʋʊ Ϯϯ-Ϭϰ-ϮϬϭ2 ;Ȳʚ ϭϯϯϴͬϮϰ-Ϭϰ-ϮϬϭϮͿ Ⱦʉɿʆɼʎ
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ɉʋʉʐʌɶɿʃɼʎ Ȱʋʊʔɲʍɻʎ ʏʘʆ ɉʋʉʐʌɶʙʆ ȵɽʆɿʃɼʎ ȱʅʐʆɲʎ – Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ͕ Ȱʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃʊʏɻʏɲʎ
ʃɲɿɁɲʐʏɿʄʀɲʎ–ɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎʏʉʐɅʉʄʀʏɻͩ;ɌȵȾȲʚ͙͙͙͘͘Ϳ͘
ɶͿ ʏɻʎ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ɸʚ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ ϯ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϭϴ ʏʉʐ ʋ͘ɷ͘ ϭϯͬϮϬϭϴ  ͨɃʌɶɲʆɿʍʅʊʎ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐɁɲʐʏɿʄʀɲʎʃɲɿɁɻʍɿʘʏɿʃɼʎɅʉʄɿʏɿʃɼʎͩ;ȰʚϮϲͿʃɲɿ
ɷͿ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ Ϯʏʉʐ ʋ͘ɷ͘ϳϬͬϮϬϭϱ ͙ͨȰʆɲʍʑʍʏɲʍɻ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎʃɲɿ Ȱɿɶɲʀʉʐ
ʃɲɿʅɸʏʉʆʉʅɲʍʀɲʏʉʐʍɸɉʋʉʐʌɶɸʀʉɁɲʐʏɿʄʀɲʎʃɲɿɁɻʍɿʘʏɿʃɼʎɅʉʄɿʏɿʃɼʎ͙ͩ;ȰʚϭϭϰͿ͘
Ϯ͘
Ɉɻʆɲʌɿɽʅ͘Ʌʌʘʏ͘ϮϭϱϮ͘ϮϬ-ϭ͙͙͙͙ͬͬ͘ϮϬ͙͙͙ͬ͘͘-͙͙͙-ϮϬ͙͘ȱɷɸɿɲͬȰʆɲʆɹʘʍɻȱɷɸɿɲʎ
ʋɲʌʉʖɼʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ʍʏʉ ͙͙͙͙͙ ;ʏʑʋʉʎͿ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙ͨͩ ;ʊʆʉʅɲͿ ɲʋʊ
ɹʆʉʋʄʉʐʎ ɿɷɿʙʏɸʎ ʔʌʉʐʌʉʑʎ ʋʉʐ ɸʋɿɴɿɴɳɺʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ɲʋʉɴɿɴɳɺʉʆʏɲɿ ʅɹʍʘ ʄɿʅɹʆʘʆ
ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ͘
ϯ͘
Ɉɻʆ ɲʋʊ ͙͙͙͙͙͙͙͙ ʃɲɿ ʅɸ ɲʌɿɽʅʊ ʋʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ ͙͙͘͘ ɲʀʏɻʍɻ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ ɳɷɸɿɲʎͬɲʆɲʆɹʘʍɻʎ ʋʉʐ ʐʋʉɴʄɼɽɻʃɸ ɲʋʊ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ͨͩ͘
;ɸʋʘʆʐʅʀɲ ʋʄʉɿʉʃʏɼʏʌɿɲʎ ɼ ɷɿɲʖɸɿʌʀʍʏʌɿɲʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎͿ ɶɿɲ ʏʉ ͙͙͙͙͙͙͘;ʏʑʋʉʎ ʋʄʉʀʉʐͿ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ͨͩ͘;ʊʆʉʅɲʋʄʉʀʉʐͿ͘
ȰɅɃɌȰɇȻȷɃɉɀȵ
ϭ͘
Ȱʆʏɿʃɲɽɿʍʏʉʑʅɸ ʏʉ ͙͙ ;ȰͬȰ ɅʌʉʍɲʌʏɼʅɲʏʉʎͿ Ʌʌʉʍɳʌʏɻʅɲ ʏɻʎ Ȱʌɿɽʅ͘ Ʌʌʘʏ͘
ϮϭϱϮ͘ϮϬ-ϭ͙͙͙͙ͬͬ͘ϮϬ͙͙͙ͬ͘͘-͙͙͙-ϮϬ͙͘ ȱɷɸɿɲʎͬȰʆɲʆɹʘʍɻʎ ʋʉʐ ʖʉʌɻɶɼɽɻʃɸ ʍʏʉ ͙͙͙͙͙
;ʏʑʋʉʎͿ͙͙͙͙͙͙͙͙͙ͨͩ;ʊʆʉʅɲͿʘʎɲʃʉʄʉʑɽʘʎ͗
͙͙ͨ;ȰͬȰʋʌʉʍɲʌʏɼʅɲʏʉʎͿ ɅɆɃɇȰɆɈȸɀȰ ɈȸɇȰɆȻȺ͘ɅɆɏɈ͘ϮϭϱϮ͘ϮϬ-ϭ͙͙͙͙ͬͬϮϬ͙͙͙ͬ͘͘……-͙͘͘ϮϬ͙͘ȰȴȵȻȰɇͬȰɁȰɁȵɏɇȸɇ
Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻɸʋɿɴɲɿʆʊʆʏʘʆʔʌʉʐʌʙʆ͕ʉʋʄɿʍʅʉʑʃɲɿʋʐʌʉʅɲʖɿʃʙʆɸʋʀʏʉʐʋʄʉʀʉʐ͙͙͙͙͘
;ʏʑʋʉʎͿ͙͙͙͙͙͙͙;ʊʆʉʅɲͿ͕ɲʌɿɽʅʊʎʆɻʉʄʉɶʀʉʐ͙͙͙͙͙͙͙͕͘ɲʌɿɽʅʊʎȻɀɃ͙͙͙͙͙͙͙͕
ʏɻʎʋʄʉɿʉʃʏɼʏʌɿɲʎͬɷɿɲʖɸɿʌʀʍʏʌɿɲʎɸʏɲɿʌɸʀɲʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ͨͩ
;ɲʆɼʃɸɿʍʏɻʆɲʌɿɽʅ͘ʋʌʘʏ͘ϮϭϱϮ͘ϮϬ-ϭ͙͙͙͙͙ͬͬ͘ϮϬ͙͙ͬ͘͘͘-͙͙͘͘-ϮϬ͙ȱɷɸɿɲͬȰʆɲʆɹʘʍɻ
ȱɷɸɿɲʎͿ
ϭ͘ȵɈȰȻɆȵȻȰɅȰɆɃɍȸɇɉɅȸɆȵɇȻɏɁȰɇɌȰȿȵȻȰɇ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ͨͩ͘͘ ;ɸʋʘʆʐʅʀɲͿ͕ ȻSO ͙͙͙͙͙͙͙͙͕ ʋʉʐ ɸɷʌɸʑɸɿ ͙͙͙͙͙͙͘ ;ʃʌɳʏʉʎ
ɹɷʌɲʎͿ͘
Ϯ͘ɇɈɃȻɍȵȻȰɌɆɃɉɆɏɁ
ɲ͘ ͙͙͙͙͘͘ ;ɸʋʙʆʐʅʉͿ ͙͙͙͙͙ ;ʊʆʉʅɲͿ ;ɸʋɿʃɸʔɲʄɼʎͿ ʏʉʐ ͙͙͙͙͙͙ ;ʋɲʏʌʙʆʐʅʉͿ ʃɲɿ ʏɻʎ
͙͙͙͙;ʅɻʏʌʙʆʐʅʉͿ͕ɶɸʆʆɻɽɸʀʎʍʏʉ͙͙͙͙͙;ʏʉʋʘʆʑʅɿʉͿʏɻʆ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘;ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɶɹʆʆɻʍɻʎͿ͕ ʃɳʏʉʖʉʎ ɷɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ ʅɸ ɲʌɿɽʅʊ ͙͙͙͙͙͙͕ ʋʉʐ ɸʃɷʊɽɻʃɸ ɲʋʊ ͙͙͙͙͙͘͘͘
;ɸʃɷʉʑʍɲɲʌʖɼͿ
ɴ͘ ͙͙͙͙͘͘ ;ɸʋʙʆʐʅʉͿ ͙͙͙͙͙ ;ʊʆʉʅɲͿ ;ɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɳʏɻʎ ɸʋɿʃɸʔɲʄɼʎͿ ʏʉʐ ͙͙͙͙͙͙
;ʋɲʏʌʙʆʐʅʉͿ ʃɲɿ ʏɻʎ ͙͙͙͙ ;ʅɻʏʌʙʆʐʅʉͿ͕ ɶɸʆʆɻɽɸʀʎ ʍʏʉ ͙͙͙͙͙ ;ʏʉʋʘʆʑʅɿʉͿ ʏɻʆ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ ;ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎͿ͕ ʃɳʏʉʖʉʎ ɷɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ ʅɸ ɲʌɿɽʅʊ ͙͙͙͙͙͙͕ ʋʉʐ
ɸʃɷʊɽɻʃɸɲʋʊ͙͙͙͙͙͘͘͘;ɸʃɷʉʑʍɲɲʌʖɼͿ
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ɶ͘ ͙͙͙͙͘͘ ;ɸʋʙʆʐʅʉͿ ͙͙͙͙͙ ;ʊʆʉʅɲͿ ʏʉʐ ͙͙͙͙͙͙ ;ʋɲʏʌʙʆʐʅʉͿ ʃɲɿ ʏɻʎ ͙͙͙͙
;ʅɻʏʌʙʆʐʅʉͿ͕ ɶɸʆʆɻɽɸʀʎ ʍʏʉ ͙͙͙͙͙ ;ʏʉʋʘʆʑʅɿʉͿ ʏɻʆ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ ;ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɶɹʆʆɻʍɻʎͿ͕ ʃɳʏʉʖʉʎ ɷɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ ʅɸ ɲʌɿɽʅʊ ͙͙͙͙͙͙͕ ʋʉʐ ɸʃɷʊɽɻʃɸ ɲʋʊ ͙͙͙͙͙͘͘͘
;ɸʃɷʉʑʍɲɲʌʖɼͿ
ɷ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
͙͙͙͙͙͙͘͘
ϯ͘ɃɅȿȻɇɀɃɇ
Ɉɲʊʋʄɲʋʉʐʔɹʌʉʆʏɲɿɸʋʀʏʉʐʋʄʉʀʉʐɸʀʆɲɿ͗
͙͙͙͘ ;ʋʉʍʊʏɻʏɲͿ͕ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ ;ʏʑʋʉʎͿ͕ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ ;ʅʉʆʏɹʄʉͿ͕
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘;ʖʙʌɲʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎͿ͕ʅɸʍɸɿʌɿɲʃʉʑʎɲʌɿɽʅʉʑʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ϰ͘ɅɉɆɃɀȰɍȻȾȰ
Ɉɲʋʐʌʉʅɲʖɿʃɳʋʉʐʔɹʌʉʆʏɲɿɸʋʀʏʉʐʋʄʉʀʉʐɸʀʆɲɿ͗
͙͙͙͘;ʋʉʍʊʏɻʏɲͿ͕͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘;ʏʑʋʉʎͿ͕͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘;ɷɿɲʅɹʏʌɻʅɲͿͩ͘
Ϯ͘
Ɉʉ ͙͙͘ (AͬA ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐ ɅʌʉʍɲʌʏɼʅɲʏʉʎͿ Ʌʌʉʍɳʌʏɻʅɲ ʏɻʎ Ȱʌɿɽ͘ Ʌʌʘʏ͘
ϮϭϱϮ͘ϮϬ-ϭ͙͙͙͙ͬͬ͘ϮϬ͙͙͙ͬ͘͘-………-ϮϬ͙͘ȱɷɸɿɲʎͬȰʆɲʆɹʘʍɻʎʋɲʑɸɿʆɲɿʍʖʑɸɿ͘

ɃȰʌʖɻɶʊʎ

;ȲȰȺɀɃɇȾȰȻɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃͿ
ɅȻɁȰȾȰɇȰɅɃȴȵȾɈɏɁ
Ȼ͘ȰɅɃȴȵȾɈȵɇȳȻȰȵɁȵɆȳȵȻȰ
«Ʌʄʉɿʉʃʏɼʏɻʎɼɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʋʄʉʀʉʐ͙͙͙͙͙͙͙ͩ
ȻȻ͘ȰɅɃȴȵȾɈȵɇȳȻȰȾɃȻɁɃɅɃȻȸɇȸ;ʅɹʍʘɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉʐͿ
ȳȵɁͬȾȵɅȻɍ
ɉɅȵɂͬȰϭϮ–ȴϮ

ȻȻȻ͘ȵɇɏɈȵɆȻȾȸȴȻȰɁɃɀȸ;ʅɹʍʘɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉʐͿ͗
ȳʌ͘ʃ͘Ȱʌʖɻɶʉʑ
ȳʌ͘ʃ͘Ȱʚɉʋɲʌʖɻɶʉʑ
ȳʌ͘ʃ͘ȴ͘Ⱦ͘Ȱʚ
ȾȵɅȻɍͬȿ͘ɇ͘-ȵȿ͘ȰȾɈ͘
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HELLENIC REPUBLIC
Piraeus
……………… ϮϬ͙͘͘
MINISTRY OF MARITIME AFFAIRS
AND INSULAR POLICY
ZĞĨĞƌĞŶĐĞEŽ͗͘ ϮϭϱϮ͘ϮϬ-ϭͬ
ͬϮϬ͙͘͘
HELLENIC COAST GUARD HQ
GENERAL DIRECTORATE OF SECURITY
Θ>tE&KZDEd
ɈɃ͗^ĞĞůŝƐƚŽĨƌĞĐŝƉŝĞŶƚƐ
DIRECTORATE OF SECURITY
AND SEA BORDERS PROTECTION
DEPARTMENT OF STATE SECURITY
WŽƐƚĂůĚĚƌĞƐƐ͗ȰŬƚŝsĂƐŝůŝĂĚŝ-'ĂƚĞȵϮ
WŽƐƚĂůŽĚĞ͗ϭϴϱϭϬWŝƌĂĞƵƐ
dĞů͗͘;ϬϬϯϬͿ21ϯϭϯϳ͘͘͘͘͘͘͘͘͘
&Ăǆ͗;ϬϬϯϬͿϮϭϯϭϯϳ1244
e-ŵĂŝů͗ĚĂƉƚŚĂƐ͘ďΛŚĐŐ͘Őƌ
^ƵďũĞĐƚ͗ ͞DŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ WĞƌŵŝƚͬZĞŶĞǁĂů ŽĨ WĞƌŵŝƚ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ŽĨ ƐĞĐƵƌŝƚǇ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŽŶďŽĂƌĚ ƚŚĞ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ ďǇ ƉƌŝǀĂƚĞ ĂƌŵĞĚ ŐƵĂƌĚƐ ŽĨ ƚŚĞ
ĐŽŵƉĂŶǇ͞……………………………͘͘͟ĞŵďĂƌŬŝŶŐĂŶĚĚŝƐĞŵďĂƌŬŝŶŐĂƚĨŽƌĞŝŐŶƉŽƌƚƐ͘͟

THE COMMANDANT OF THE HELLENIC COAST GUARD
dĂŬŝŶŐŝŶƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶ͗
ϭ͘

dŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐŽĨ͗

ĂͿ WĂƌĂŐƌĂƉŚ ϯ ŽĨ ƌƚŝĐůĞ ϭϮ ŽĨ >Ăǁ ϰϬϱϴͬϮϬϭϮ ͞WƌŽǀŝƐŝŽŶ ŽĨ ƐĞĐƵƌŝƚǇ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ďǇ ĂƌŵĞĚ
ŐƵĂƌĚƐ ĂďŽĂƌĚ ŵĞƌĐŚĂŶƚ ƐŚŝƉƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐ͟ ;'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ 'ĂǌĞƚƚĞ Ȱ͛ ϲϯͿ ĂŶĚ
ƉĂƌĂŐƌĂƉŚϯŽĨƌƚŝĐůĞϯŽĨƚŚĞƐĂŵĞ>Ăǁ͕ĂƐŝƚǁĂƐĂĚĚĞĚďǇƉĂƌĂŐƌĂƉŚϭŽĨƌƚŝĐůĞϳϱŽĨ>Ăǁ
ϰϱϬϰͬϮϬϭϳ ͞>ŝĨĞůŽŶŐ ůĞĂƌŶŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ DŝŶŝƐƚƌǇ ŽĨ DĂƌŝƚŝŵĞ ĨĨĂŝƌƐ ĂŶĚ /ŶƐƵůĂƌ WŽůŝĐǇ ͙ ĂŶĚ
ŽƚŚĞƌƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐ͟;'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ'ĂǌĞƚƚĞ͛ϭϴϰͿĂŶĚŝƐŝŶĨŽƌĐĞ͘
ďͿWĂƌĂŐƌĂƉŚƐϲĂŶĚϳŽĨƌƚŝĐůĞϭŽĨƚŚĞ:ŽŝŶƚĞĐŝƐŝŽŶEŽ͘ϲϰϭ͘ϯϲ-ϮͬϭϮŽĨƚŚĞDŝŶŝƐƚĞƌƐŽĨ
EĂƚŝŽŶĂů ĞĨĞŶƐĞ͕ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ ŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞŶĞƐƐ ĂŶĚ ^ŚŝƉƉŝŶŐ ĂŶĚ ŝƚŝǌĞŶ͛Ɛ WƌŽƚĞĐƚŝŽŶ
͞ƵƚŚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĨŽƌƚŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨƐĞĐƵƌŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐďǇƉƌŝǀĂƚĞĂƌŵĞĚŐƵĂƌĚƐŽĨĐŽŵƉĂŶŝĞƐ
ĞŵďĂƌŬŝŶŐŽŶĂŶĚĚŝƐĞŵďĂƌŬŝŶŐĨƌŽŵ'ƌĞĞŬŵĞƌĐŚĂŶƚƐŚŝƉƐǀŝĂĨŽƌĞŝŐŶƉŽƌƚƐ͟;'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
'ĂǌĞƚƚĞ ͛ ϭϯϯϴͬϮϰ-Ϭϰ-ϮϬϭϮͿ͕ ĂƐ ƚŚĞǇ ǁĞƌĞ ĂĚĚĞĚ ďǇ ƉĂƌĂŐƌĂƉŚ ϴ ŽĨ ƌƚŝĐůĞ ϭ ŽĨ ƚŚĞ :ŽŝŶƚ
ĞĐŝƐŝŽŶ EŽ͘ ϮϭϱϮ͘ϮϬͬϲϳϰϳϭͬϮϬϭϴͬϭϮ-Ϭϵ-ϮϬϭϴ ŽĨ ƚŚĞ DŝŶŝƐƚĞƌƐ ŽĨ EĂƚŝŽŶĂů ĞĨĞŶƐĞ ĂŶĚ
DĂƌŝƚŝŵĞ ĨĨĂŝƌƐ ĂŶĚ /ŶƐƵůĂƌ WŽůŝĐǇ ͞DŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ :ŽŝŶƚ ĞĐŝƐŝŽŶ EŽ͘
ϲϰϭ͘ϯϲ-ϮͬϭϮ ŽĨ ƚŚĞ DŝŶŝƐƚĞƌƐ ŽĨ EĂƚŝŽŶĂů ĞĨĞŶƐĞ͕ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ ŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞŶĞƐƐ ĂŶĚ
^ŚŝƉƉŝŶŐĂŶĚŝƚŝǌĞŶ͛ƐWƌŽƚĞĐƚŝŽŶ͟;'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ'ĂǌĞƚƚĞȲʚ͙͙͙͙͘͘Ϳ͘
ĐͿWĂƌĂŐƌĂƉŚϯ;ĞͿŽĨĂƌƚŝĐůĞϭϴŽĨWƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůĞĐƌĞĞϭϯͬϮϬϭϴ͞KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇ
ŽĨDĂƌŝƚŝŵĞĨĨĂŝƌƐĂŶĚ/ŶƐƵůĂƌWŽůŝĐǇ͟;'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ'ĂǌĞƚƚĞȰʚϮϲͿĂŶĚ
ĚͿƌƚŝĐůĞϮŽĨWƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůĞĐƌĞĞϳϬͬϮϬϭϱ͙͞ZĞĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚŽĨƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇŽĨ^ŚŝƉƉŝŶŐ͕
DĂƌŝƚŝŵĞ ĨĨĂŝƌƐ ĂŶĚ ƚŚĞĞŐĞĂŶ ĂŶĚ ƌĞŶĂŵŝŶŐ ƚŽDŝŶŝƐƚƌǇŽĨDĂƌŝƚŝŵĞĨĨĂŝƌƐ ĂŶĚ /ŶƐƵůĂƌ
WŽůŝĐǇ͘͘͘͟;'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ'ĂǌĞƚƚĞ͛ϭϭϰͿ͘
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Ϯ͘
dŚĞ ZĞĨĞƌĞŶĐĞ EŽ͘ ϮϭϱϮ͘ϮϬ-ϭ͙͙͙͙ͬͬ͘͘ϮϬ͙͙͙ͬ͘-͙͙͙-ϮϬ͙ WĞƌŵŝƚͬZĞŶĞǁĂů ŽĨ
WĞƌŵŝƚ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ŽĨ ƐĞĐƵƌŝƚǇ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŽ ƚŚĞ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ (ƚǇƉĞ ŽĨ ǀĞƐƐĞůͿ
͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͟͞;ŶĂŵĞŽĨǀĞƐƐĞůͿďǇƉƌŝǀĂƚĞĂƌŵĞĚŐƵĂƌĚƐĞŵďĂƌŬŝŶŐĂŶĚĚŝƐĞŵďĂƌŬŝŶŐĂƚ
ĨŽƌĞŝŐŶƉŽƌƚƐ
ϯ͘
dŚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶEŽ͙͙͙͘͘͘ĚĂƚĞĚ͙͙͙͙͙͘ĨŽƌƚŚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨĂWermitͬZĞŶĞǁĂů
ŽĨ WĞƌŵŝƚ ƐƵďŵŝƚƚĞĚ ďǇ ͙͙͙͙͙͙ “͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙” (ŶĂŵĞ ŽĨ ƐŚŝƉ-ŽǁŶĞƌ Žƌ
ŽƉĞƌĂƚŽƌͿŽĨƚŚĞǀĞƐƐĞů͙͙͙͙͙͙͙͘͘͞”;ŶĂŵĞŽĨǀĞƐƐĞůͿ͘
HEREBY DECIDES
ϭ͘
dŽ ƌĞƉůĂĐĞ ƚŚĞ ͙͘ ƉƉĞŶĚŝǆ ŽĨ ƚŚĞ ZĞĨĞƌĞŶĐĞ EŽ͘ ϮϭϱϮ͘ϮϬ-ϭ͙͙͙͙ͬͬ͘͘ϮϬϭ͙͙͙͙͙͙ͬ͘-ϮϬϭ͙ WĞƌŵŝƚͬZĞŶĞǁĂů ŽĨ WĞƌŵŝƚ ƚŚĂƚ ǁĂƐ ŐƌĂŶƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ;ƚǇƉĞͿ
͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͟͞;ŶĂŵĞͿĂƐĨŽůůŽǁƐ͗
͙͘͞ WWE/y K& d, Z&ZE EK͘ ϮϭϱϮ͘ϮϬ-ϭ͙͙͙͙ͬͬ͘͘ϮϬ͙͙͙ͬ͘͘-͘͘͘͘͘͘͘-ϮϬ͙͘
WZD/dͬZEt>K&WZD/d
>ŝƐƚ ŽĨ ĂƌŵĞĚ ŐƵĂƌĚƐ͕ ǁĞĂƉŽŶƌǇ ĂŶĚ ĂŵŵƵŶŝƚŝŽŶ ŽŶďŽĂƌĚ ƚŚĞ ͙͙͙͙͙ ;ƚǇƉĞͿ ͙͙͙͙͘͘͟͞
;ŶĂŵĞͿ͕ƌĞŐŝƐƚƌǇEŽ͙͙͙͙͕͘͘͘/DKEŽ͙͙͙͙͙͙͙͘ŽĨƚŚĞƐŚŝƉ-ŽǁŶŝŶŐͬŽƉĞƌĂƚŝŶŐĐŽŵƉĂŶǇ
͙͙͙͙͙͙͙͘͘;ƚƌĂĚĞŶĂŵĞͿ͘
;ĂƚƚĂĐŚĞĚƚŽƚŚĞZĞĨĞƌĞŶĐĞEŽ͗͘ϮϭϱϮ͘ϮϬ-ϭ͙͙͙͙ͬͬ͘͘ϮϬ͙͙͙ͬ͘͘-͘͘͘͘͘͘͘-ϮϬ͙͘WĞƌŵŝƚͬZĞŶĞǁĂů
ŽĨWĞƌŵŝƚͿ

ϭ͘KDWEz&KZWZKs/^/KEK&^hZ/dz^Zs/^
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͟͞;ŶĂŵĞŽĨĐŽŵƉĂŶǇͿ͕/^K͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚŝŶ͙͙͙͙͙͘;ŶĂŵĞ
ŽĨĐŽƵŶƚƌǇͿ͘
Ϯ͘ZD'hZ^
Ă͘ ͙͙͙͙͙ ;ĨĂŵŝůǇ ŶĂŵĞͿ ͙͙͙͙͙͙ ;ŐŝǀĞŶ ŶĂŵĞͿ ;ƚĞĂŵ ůĞĂĚĞƌͿ ŽĨ ͙͙͙͙͙͙ ;ĨĂƚŚĞƌ͛Ɛ
ŶĂŵĞͿĂŶĚ͙͙͙͙͙;ŵŽƚŚĞƌ͛ƐŶĂŵĞͿ͕ďŽƌŶŝŶ͙͙͙͙͙͙;ƚŽǁŶ͕ĐŽƵŶƚƌǇͿ͕ŚŽůĚĞƌŽĨƉĂƐƐƉŽƌƚ
EŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͕͘ŝƐƐƵĞĚďǇ͙͙͙͙͙͘͘͘;ŝƐƐƵŝŶŐƵƚŚŽƌŝƚǇͿ
ď͘ ͙͙͙͙͙ ;ĨĂŵŝůǇ ŶĂŵĞͿ ͙͙͙͙͙͙ ;ŐŝǀĞŶ ŶĂŵĞͿ ;ĂůƚĞƌŶĂƚĞ ƚĞĂŵ ůĞĂĚĞƌͿ ŽĨ ͙͙͙͙͙͙
;ĨĂƚŚĞƌ͛ƐŶĂŵĞͿĂŶĚ͙͙͙͙͙;ŵŽƚŚĞƌ͛ƐŶĂŵĞͿ͕ďŽƌŶŝŶ͙͙͙͙͙͙;ƚŽǁŶ͕ĐŽƵŶƚƌǇͿ͕ŚŽůĚĞƌŽĨ
ƉĂƐƐƉŽƌƚEŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͕͘ŝƐƐƵĞĚďǇ͙͙͙͙͙͘͘͘;ŝƐƐƵŝŶŐƵƚŚŽƌŝƚǇͿ
Đ͙͙͙͙͙͘;ĨĂŵŝůǇŶĂŵĞͿ͙͙͙͙͙͙;ŐŝǀĞŶŶĂŵĞͿŽĨ͙͙͙͙͙͙;ĨĂƚŚĞƌ͛ƐŶĂŵĞͿĂŶĚ͙͙͙͙͙
;ŵŽƚŚĞƌ͛Ɛ ŶĂŵĞͿ͕ ďŽƌŶ ŝŶ͙͙͙͙͙͙ ;ƚŽǁŶ͕ ĐŽƵŶƚƌǇͿ͕ŚŽůĚĞƌ ŽĨ ƉĂƐƐƉŽƌƚ EŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͕͘
ŝƐƐƵĞĚďǇ͙͙͙͙͙͘͘͘;ŝƐƐƵŝŶŐƵƚŚŽƌŝƚǇͿ͘
Ě͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͘
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ϯ͘tWKEZz
dŚĞǁĞĂƉŽŶƌǇĐĂƌƌŝĞĚŽŶďŽĂƌĚŝƐ͗
͙͙͙͙͙͙͙ ;ƋƵĂŶƚŝƚǇͿ͕ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ;ƚǇƉĞͿ͕ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ;ŵŽĚĞůͿ͕
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘;ĐŽƵŶƚƌǇŽĨŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞͿ͕͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘;ƐĞƌŝĂůŶƵŵďĞƌƐͿ͘
ϰ͘DDhE/d/KE
dŚĞĂŵŵƵŶŝƚŝŽŶĐĂƌƌŝĞĚŽŶďŽĂƌĚŝƐ͗
͙͙͙͙͙͘͘͘;ƋƵĂŶƚŝƚǇͿ͕͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙;ƚǇƉĞͿ͕͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘;ĐĂůŝďĞƌͿ͘͟
Ϯ͘
dŚĞ …… ƉƉĞŶĚŝǆ ŽĨ ƚŚĞ ZĞĨĞƌĞŶĐĞ EŽ͘ ϮϭϱϮ͘ϮϬ-ϭ͙͙͙͙ͬͬ͘͘ϮϬ͙͙͙ͬ͘-………-ϮϬ͙
WĞƌŵŝƚͬZĞŶĞǁĂůŽĨWĞƌŵŝƚ ďĞĐŽŵĞƐŝŶǀĂůŝĚ͘

TŚĞ ŽŵŵĂŶĚĂŶƚ


;ZE<EEDͿ 
RECIPIENTS’ LIST
Ȼ͘dŽ
Ship-ŽǁŶĞƌŽƌŽƉĞƌĂƚŽƌŽĨƚŚĞƐŚŝƉ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ȻȻ͘Đ;ǀŝĂĞŵĂŝůͿ
,E'^ͬK͘͘
D&ͬȰϭϮ–Ϯ
ȻȻȻ͘/EdZE>/^dZ/hd/KE;ǀŝĂĞŵĂŝůͿ͗
ƵƌĞĂƵŽĨ,'ŽŵŵĂŶĚĂŶƚ
ƵƌĞĂƵŽĨ,'1stĞƉƵƚǇŽŵŵĂŶĚĂŶƚ
ƵƌĞĂƵŽĨ,''ĞŶĞƌĂůŝƌĞĐƚŽƌ
KƉĞƌĂƚŝŽŶƐĞŶƚĞƌ

55495
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ ȻȻȻ
ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ ȰɁȰɁȵɏɇȸɇ ȰȴȵȻȰɇ ȰɆȺɆɃɉ ϯΑϮɁ͘ϰϬϱϴͬϮϬϭϮ;Ȱʚ ϲϯͿ


ȵȿȿȸɁȻȾȸȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ Ʌɸɿʌɲɿɳʎ͕
ϮϬ͘…
ɉɅɃɉɆȳȵȻɃɁȰɉɈȻȿȻȰɇΘɁȸɇȻɏɈȻȾȸɇɅɃȿȻɈȻȾȸɇ
ȰɆɍȸȳȵȻɃ ȿȻɀȵɁȻȾɃɉɇɏɀȰɈɃɇȰʌɿɽ͘Ʌʌʘʏ͗͘ϮϭϱϮ͘ϮϬ-ϭͬ
ͬϮϬ͙͘
ȵȿȿȸɁȻȾȸɇȰȾɈɃɌɉȿȰȾȸɇ
ȾȿȰȴɃɇȰɇɌȰȿȵȻȰɇΘȰɇɈɉɁɃɀȵɉɇȸɇ
ȴȻȵɉȺɉɁɇȸȰɇɌȰȿȵȻȰɇΘ
ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇȺȰȿȰɇɇȻɏɁɇɉɁɃɆɏɁ
ɅɆɃɇ͗ɏʎɅ͘Ȱ͘
ɈɀȸɀȰϮʉ ;ȾɆȰɈȻȾȸɇȰɇɌȰȿȵȻȰɇͿ
Ɉɲʖ͘ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ͗ȰʃʏɼȲɲʍɿʄɸɿɳɷɻ-ɅʑʄɻȵϮ
Ɉɲʖ͘Ⱦʙɷɿʃɲʎ͗ϭϴϱϭϬɅɸɿʌɲɿɳʎ
Ɉɻʄ͗͘Ϯϭϯϭϯϳ͙͙͙
&Ăǆ͗21ϯϭϯϳ1244
e-ŵĂŝů͗ĚĂƉƚŚĂƐ͘ďΛŚĐŐ͘Őƌ
ȺȵɀȰ͗ ͨȰʆɲʆɹʘʍɻ ʏɻʎ ȱɷɸɿɲʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ʍʏʉ ʋʄʉʀʉ ͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ɲʋʊɹʆʉʋʄʉʐʎɿɷɿʙʏɸʎʔʌʉʐʌʉʑʎʋʉʐɸʋɿɴɿɴɳɺʉʆʏɲɿʃɲɿɲʋʉɴɿɴɳɺʉʆʏɲɿʅɹʍʘ
ʄɿʅɹʆʘʆɲʄʄʉɷɲʋɼʎͩ͘

ɃȰɆɍȸȳɃɇȿȻɀȵɁȻȾɃɉɇɏɀȰɈɃɇ– ȵȿȿȸɁȻȾȸɇȰȾɈɃɌɉȿȰȾȸɇ
ȶʖʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻ͗
ϭ͘

Ɉɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ͗

ɲͿʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ2ʏʉʐɳʌɽʌʉʐϯʃɲɿʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐϯʏʉʐɳʌɽʌʉʐϭϮʏʉʐʆ͘ϰϬϱϴͬϮϬϭϮ
ͨɅɲʌʉʖɼ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ɲʋʊ ɹʆʉʋʄʉʐʎ ʔʌʉʐʌʉʑʎ ʍɸ ɸʅʋʉʌɿʃɳ ʋʄʉʀɲ  ʃɲɿ ɳʄʄɸʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎͩ;ȰʚϲϯͿ͘
ɴͿ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ ϰ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϭ ʏɻʎ Ȱʌɿɽ͘ ϲϰϭ͘ϯϲ-ϮͬϭϮ ɲʋʊ Ϯϯ-Ϭϰ-ϮϬϭ2 ʃʉɿʆɼʎ
ɲʋʊʔɲʍɻʎʏʘʆɉʋʉʐʌɶʙʆȵɽʆɿʃɼʎȱʅʐʆɲʎ–Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ͕ȰʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɁɲʐʏɿʄʀɲʎ
– Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʉʐ Ʌʉʄʀʏɻ ͨȶʃɷʉʍɻ ɳɷɸɿɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ɲʋʊ
ɹʆʉʋʄʉʐʎ ɿɷɿʙʏɸʎ ʔʌʉʐʌʉʑʎ ɸʏɲɿʌɸɿʙʆ ʋʉʐ ɸʋɿɴɿɴɳɺʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ɲʋʉɴɿɴɳɺʉʆʏɲɿ ʍɸ ɸʄʄɻʆɿʃɳ
ɸʅʋʉʌɿʃɳ ʋʄʉʀɲ ʅɹʍʘ ʄɿʅɹʆʘʆ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎͩ ;Ȳʚ ϭϯϯϴͬϮϰ-Ϭϰ-ϮϬϭϮͿ͕ ʊʋʘʎ ɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɳɽɻʃɸ
ɲʋʊ ʏɻʆ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ ϲ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϭ ʏɻʎ ɲʌɿɽʅ͘ ϮϭϱϮ͘ϮϬͬ67471ͬϮϬϭϴͬ12-Ϭϵ-ϮϬϭϴ ʃʉɿʆɼʎ
ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʏʘʆ ɉʋʉʐʌɶʙʆ ȵɽʆɿʃɼʎ ȱʅʐʆɲʎ ʃɲɿ Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ ʃɲɿ Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ
ͨɈʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʏɻʎ ϲϰϭ͘ϯϲ-ϮͬϭϮ ɲʋʊ Ϯϯ-Ϭϰ-ϮϬϭ2 ;Ȳʚ ϭϯϯϴͬϮϰ-Ϭϰ-ϮϬϭϮͿ Ⱦʉɿʆɼʎ
ɉʋʉʐʌɶɿʃɼʎ Ȱʋʊʔɲʍɻʎ ʏʘʆ ɉʋʉʐʌɶʙʆ ȵɽʆɿʃɼʎ ȱʅʐʆɲʎ – Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ͕ Ȱʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃʊʏɻʏɲʎ
ʃɲɿɁɲʐʏɿʄʀɲʎ–ɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎʏʉʐɅʉʄʀʏɻͩ;ɌȵȾȲʚ͙͙͙͘͘Ϳ͘
ɶͿ ʏɻʎ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ɸʚ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ ϯ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϭϴ ʏʉʐ ʋ͘ɷ͘ ϭϯͬϮϬϭϴ  ͨɃʌɶɲʆɿʍʅʊʎ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐɁɲʐʏɿʄʀɲʎʃɲɿɁɻʍɿʘʏɿʃɼʎɅʉʄɿʏɿʃɼʎͩ;ȰʚϮϲͿʃɲɿ
ɷͿ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ Ϯʏʉʐ ʋ͘ɷ͘ϳϬͬϮϬϭϱ ͙ͨȰʆɲʍʑʍʏɲʍɻ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎʃɲɿ Ȱɿɶɲʀʉʐ
ʃɲɿʅɸʏʉʆʉʅɲʍʀɲʏʉʐʍɸɉʋʉʐʌɶɸʀʉɁɲʐʏɿʄʀɲʎʃɲɿɁɻʍɿʘʏɿʃɼʎɅʉʄɿʏɿʃɼʎ͙ͩ;ȰʚϭϭϰͿ͘
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Ϯ͘
Ɉɻʆ ɲʌɿɽʅ͘ Ʌʌʘʏ͘ ϮϭϱϮ͘ϮϬ-ϭ͙͙͙͙ͬͬ͘ϮϬ͙͙͙ͬ͘͘-͙͙͙-ϮϬ͙͘ ȱɷɸɿɲ ʋɲʌʉʖɼʎ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ʍʏʉ ͙͙͙͙͙ ;ʏʑʋʉʎͿ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙ͨͩ ;ʊʆʉʅɲͿ ɲʋʊ ɹʆʉʋʄʉʐʎ
ɿɷɿʙʏɸʎʔʌʉʐʌʉʑʎʋʉʐɸʋɿɴɿɴɳɺʉʆʏɲɿʃɲɿɲʋʉɴɿɴɳɺʉʆʏɲɿʅɹʍʘʄɿʅɹʆʘʆɲʄʄʉɷɲʋɼʎ͘
ϯ͘
Ɉɻʆ ɲʋʊ ͙͙͙͙͙͙͙͙ ʃɲɿ ʅɸ ɲʌɿɽʅʊ ʋʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ ͙͙͘͘ ɲʀʏɻʍɻ ʅɸ ʏɲ
ɸʋɿʍʐʆɲʋʏʊʅɸʆɲ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ ʋʉʐ ʐʋʉɴʄɼɽɻʃɸ ɲʋʊ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ͨͩ͘
;ɸʋʘʆʐʅʀɲ ʋʄʉɿʉʃʏɼʏʌɿɲʎͬɷɿɲʖɸɿʌʀʍʏʌɿɲʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎͿ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆɲʆɹʘʍɻ ʏɻʎ ɲʌɿɽʅ͘ Ʌʌʘʏ͘
ϮϭϱϮ͘ϮϬ-ϭ͙͙͙͙ͬͬ͘ϮϬ͙͙͙ͬ͘͘-͙͙͙-ϮϬ͙͘ȱɷɸɿɲʎ͘
ȰɅɃɌȰɇȻȷɃɉɀȵ
ϭ͘
ȵɶʃʌʀʆʉʐʅɸ ʏɻʆ ɲʆɲʆɹʘʍɻ ʏɻʎ ɲʌɿɽʅ͘ Ʌʌʘʏ͘ ϮϭϱϮ͘ϮϬ-ϭ͙͙͙͙ͬͬ͘ϮϬ͙͙͙ͬ͘͘-͙͙͙ϮϬ͙͘ ȱɷɸɿɲʎ ʋʉʐ ʖʉʌɻɶɼɽɻʃɸ ʍʏʉ ͙͙͙͙͙ ;ʏʑʋʉʎͿ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙ͨͩ ;ʊʆʉʅɲͿ ɶɿɲ ʖʌʉʆɿʃʊ
ɷɿɳʍʏɻʅɲ͙͙͙͘ʅɻʆʙʆ͕ɲʌʖɼʎɶɸʆʉʅɹʆɻʎʏɻʆ͙͙͙͙͙͙͙͙;ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲʄɼʇɻʎʏɻʎɲʌʖɿʃɼʎ
ɳɷɸɿɲʎͿ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ɀɹʌʉʐʎ Ȱʚ
ʏʉʐ ʆ͘ ϰϬϱϴͬϮϬϭϮ ;Ȱʚ ϲϯͿ ɲʋʊ ɹʆʉʋʄʉʐʎ ɿɷɿʙʏɸʎ ʔʌʉʐʌʉʑʎ ɶɿɲ ʏʉʆ ɷɿɳʋʄʉʐ ʏʉʐ ɲʋʊ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʐʗɻʄʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐͬʋɸʌɿʉʖɼ ɸɽɸʄʉʑʍɿɲʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ͕ ʊʋʘʎ ɲʐʏɹʎ ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿ
ɲʆɲʄʐʏɿʃɳ ʍʏɻ ʍʖɸʏɿʃɼ ɲʀʏɻʍɻͬɹʃɽɸʍɻ ɲʆɳʄʐʍɻʎ ɸʃʏɿʅʙʅɸʆʉʐ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ;ɷɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿ
ɲʆɳʄʉɶɲͿ͘
Ϯ͘
ɅɆɃɇȰɆɈȸɀȰ
Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʋɿɴɲɿʆʊʆʏʘʆ ɹʆʉʋʄʘʆ ʔʌʉʐʌʙʆ͕ ʉʋʄɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʋʐʌʉʅɲʖɿʃʙʆ ;ʔ͘ ͙͙͘Ϳ͘ ɇɸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʅɸʏɲɴʉʄɼʎ ʉʋʉɿʉʐɷɼʋʉʏɸ ʍʏʉɿʖɸʀʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʍʏʉ Ʌʌʉʍɳʌʏɻʅɲ͕ ɽɲ
ɸʃɷʀɷɸʏɲɿʆɹʉɅʌʉʍɳʌʏɻʅɲʏʉʉʋʉʀʉɽɲɸʋɿʃʉʄʄɳʏɲɿʍʏɻʆʋɲʌʉʑʍɲ͕ʃɲʏɲʌɶʙʆʏɲʎʍɸʃɳɽɸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʏʉɲʅɹʍʘʎʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉ͘
ɃȰʌʖɻɶʊʎ

;ȲȰȺɀɃɇȾȰȻɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃͿ
ɅȻɁȰȾȰɇȰɅɃȴȵȾɈɏɁ
Ȼ͘ȰɅɃȴȵȾɈȵɇȳȻȰȵɁȵɆȳȵȻȰ
Ʌʄʉɿʉʃʏɼʏʌɿɲͬɷɿɲʖɸɿʌʀʍʏʌɿɲɸʏɲɿʌɸʀɲ
ȻȻ͘ȰɅɃȴȵȾɈȵɇȳȻȰȾɃȻɁɃɅɃȻȸɇȸ
;ʅɹʍʘɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉʐͿ
ȳȵɁͬȾȵɅȻɍ
ɉɅȵɂͬȰϭϮ–ȴϮ


ȻȻȻ͘ȵɇɏɈȵɆȻȾȸȴȻȰɁɃɀȸ;ʅɹʍʘ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉʐͿ͗
ȳʌ͘ʃ͘Ȱʌʖɻɶʉʑ
ȳʌ͘ʃ͘Ȱʚɉʋɲʌʖɻɶʉʑ
ȳʌ͘ʃ͘ȴ͘Ⱦ͘Ȱʚ
ȾȵɅȻɍͬȿ͘ɇ͘-ȵȿ͘ȰȾɈ͘
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ϭʉ ɅɆɃɇȰɆɈȸɀȰɈȸɇȰɆȻȺ͘ɅɆɏɈ͘ϮϭϱϮ͘ϮϬ-ϭ͙͙͙͙ͬͬϮϬ͙͙͙ͬ͘͘-……-͙͘͘ϮϬ͙͘ȰɁȰɁȵɏɇȸɇ
ȰȴȵȻȰɇ
Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʋɿɴɲɿʆʊʆʏʘʆ ʔʌʉʐʌʙʆ͕ ʉʋʄɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʋʐʌʉʅɲʖɿʃʙʆ ʏɻʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕ͨͩ͘ ɸʋʀ ʏʉʐ ʋʄʉʀʉʐ ͙͙͙͙͘ ;ʏʑʋʉʎͿ ͙͙͙͙͙͙͙ ;ʊʆʉʅɲͿ͕
ɲʌɿɽʅʊʎ

ʆɻʉʄʉɶʀʉʐ

͙͙͙͙͙͙͙͕͘

ɲʌɿɽʅʊʎ

ȻɀɃ

͙͙͙͙͙͙͙͕

ʏɻʎ

ʋʄʉɿʉʃʏɼʏʌɿɲʎͬɷɿɲʖɸɿʌʀʍʏʌɿɲʎɸʏɲɿʌɸʀɲʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ͨͩ

ϭ͘ȵɈȰȻɆȵȻȰɅȰɆɃɍȸɇɉɅȸɆȵɇȻɏɁȰɇɌȰȿȵȻȰɇ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ͨͩ͘͘ ;ɸʋʘʆʐʅʀɲͿ͕ ȻSO ͙͙͙͙͙͙͙͙͕ ʋʉʐ ɸɷʌɸʑɸɿ ͙͙͙͙͙͙͘ ;ʃʌɳʏʉʎ
ɹɷʌɲʎͿ͘
Ϯ͘ɇɈɃȻɍȵȻȰɌɆɃɉɆɏɁ
ɲ͘ ͙͙͙͙͘͘ ;ɸʋʙʆʐʅʉͿ ͙͙͙͙͙ ;ʊʆʉʅɲͿ ;ɸʋɿʃɸʔɲʄɼʎͿ ʏʉʐ ͙͙͙͙͙͙ ;ʋɲʏʌʙʆʐʅʉͿ ʃɲɿ ʏɻʎ
͙͙͙͙;ʅɻʏʌʙʆʐʅʉͿ͕ɶɸʆʆɻɽɸʀʎʍʏʉ͙͙͙͙͙;ʏʉʋʘʆʑʅɿʉͿʏɻʆ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘;ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɶɹʆʆɻʍɻʎͿ͕ ʃɳʏʉʖʉʎ ɷɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ ʅɸ ɲʌɿɽʅʊ ͙͙͙͙͙͙͕ ʋʉʐ ɸʃɷʊɽɻʃɸ ɲʋʊ ͙͙͙͙͙͘͘͘
;ɸʃɷʉʑʍɲɲʌʖɼͿ
ɴ͘ ͙͙͙͙͘͘ ;ɸʋʙʆʐʅʉͿ ͙͙͙͙͙ ;ʊʆʉʅɲͿ ;ɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɳʏɻʎ ɸʋɿʃɸʔɲʄɼʎͿ ʏʉʐ ͙͙͙͙͙͙
;ʋɲʏʌʙʆʐʅʉͿ ʃɲɿ ʏɻʎ ͙͙͙͙ ;ʅɻʏʌʙʆʐʅʉͿ͕ ɶɸʆʆɻɽɸʀʎ ʍʏʉ ͙͙͙͙͙ ;ʏʉʋʘʆʑʅɿʉͿ ʏɻʆ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ ;ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎͿ͕ ʃɳʏʉʖʉʎ ɷɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ ʅɸ ɲʌɿɽʅʊ ͙͙͙͙͙͙͕ ʋʉʐ
ɸʃɷʊɽɻʃɸɲʋʊ͙͙͙͙͙͘͘͘;ɸʃɷʉʑʍɲɲʌʖɼͿ
ɶ͘ ͙͙͙͙͘͘ ;ɸʋʙʆʐʅʉͿ ͙͙͙͙͙ ;ʊʆʉʅɲͿ ʏʉʐ ͙͙͙͙͙͙ ;ʋɲʏʌʙʆʐʅʉͿ ʃɲɿ ʏɻʎ ͙͙͙͙
;ʅɻʏʌʙʆʐʅʉͿ͕ ɶɸʆʆɻɽɸʀʎ ʍʏʉ ͙͙͙͙͙ ;ʏʉʋʘʆʑʅɿʉͿ ʏɻʆ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ ;ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɶɹʆʆɻʍɻʎͿ͕ ʃɳʏʉʖʉʎ ɷɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ ʅɸ ɲʌɿɽʅʊ ͙͙͙͙͙͙͕ ʋʉʐ ɸʃɷʊɽɻʃɸ ɲʋʊ ͙͙͙͙͙͘͘͘
;ɸʃɷʉʑʍɲɲʌʖɼͿ
ɷ͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͘͘
ϯ͘ɃɅȿȻɇɀɃɇ
Ɉɲʊʋʄɲʋʉʐʔɹʌʉʆʏɲɿɸʋʀʏʉʐʋʄʉʀʉʐɸʀʆɲɿ͗
͙͙͙͘ ;ʋʉʍʊʏɻʏɲͿ͕ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ ;ʏʑʋʉʎͿ͕ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ ;ʅʉʆʏɹʄʉͿ͕
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘;ʖʙʌɲʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎͿ͕ʅɸʍɸɿʌɿɲʃʉʑʎɲʌɿɽʅʉʑʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ϰ͘ɅɉɆɃɀȰɍȻȾȰ
Ɉɲʋʐʌʉʅɲʖɿʃɳʋʉʐʔɹʌʉʆʏɲɿɸʋʀʏʉʐʋʄʉʀʉʐɸʀʆɲɿ͗
͙͙͙͘;ʋʉʍʊʏɻʏɲͿ͕͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘;ʏʑʋʉʎͿ͕͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘;ɷɿɲʅɹʏʌɻʅɲͿ͘
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HELLENIC REPUBLIC
Piraeus
……………… ϮϬ͙͘͘
MINISTRY OF MARITIME AFFAIRS
AND INSULAR POLICY
ZĞĨĞƌĞŶĐĞEŽ͗͘ ϮϭϱϮ͘ϮϬ-ϭͬ
ͬϮϬ͙͘͘
HELLENIC COAST GUARD HQ
GENERAL DIRECTORATE OF SECURITY
Θ>tE&KZDEd
ɈɃ͗^ĞĞůŝƐƚŽĨƌĞĐŝƉŝĞŶƚƐ
DIRECTORATE OF SECURITY
AND SEA BORDERS PROTECTION
DEPARTMENT OF STATE SECURITY
WŽƐƚĂůĚĚƌĞƐƐ͗ȰŬƚŝsĂƐŝůŝĂĚŝ-'ĂƚĞȵϮ
WŽƐƚĂůŽĚĞ͗ϭϴϱϭϬWŝƌĂĞƵƐ
dĞů͗͘;ϬϬϯϬͿ21ϯϭϯϳ͘͘͘͘͘͘͘͘͘
&Ăǆ͗;ϬϬϯϬͿϮϭϯϭϯϳ1244
e-ŵĂŝů͗ĚĂƉƚŚĂƐ͘ďΛŚĐŐ͘Őƌ
^ƵďũĞĐƚ͗ ͞ZĞŶĞǁĂů ŽĨ ƚŚĞ WĞƌŵŝƚ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ŽĨ ƐĞĐƵƌŝƚǇ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŽŶďŽĂƌĚ ƚŚĞ
………………………………͘ ďǇƉƌŝǀĂƚĞĂƌŵĞĚŐƵĂƌĚƐĞŵďĂƌŬŝŶŐĂŶĚĚŝƐĞŵďĂƌŬŝŶŐĂƚ
ĨŽƌĞŝŐŶƉŽƌƚƐ͘͟

THE COMMANDANT OF THE HELLENIC COAST GUARD
dĂŬŝŶŐŝŶƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶ͗
ϭ͘

dŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐŽĨ͗

ĂͿ WĂƌĂŐƌĂƉŚ Ϯ ŽĨ ƌƚŝĐůĞ ϯ ĂŶĚ ƉĂƌĂŐƌĂƉŚ ϯ ŽĨ ƌƚŝĐůĞ ϭϮ ŽĨ >Ăǁ ϰϬϱϴͬϮϬϭϮ ͞WƌŽǀŝƐŝŽŶ ŽĨ
ƐĞĐƵƌŝƚǇ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ďǇ ĂƌŵĞĚ ŐƵĂƌĚƐ ĂďŽĂƌĚ ŵĞƌĐŚĂŶƚ ƐŚŝƉƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐ͟
;'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ'ĂǌĞƚƚĞȰ͛ϲϯͿ͘
ďͿWĂƌĂŐƌĂƉŚϰŽĨƌƚŝĐůĞϭŽĨƚŚĞ:ŽŝŶƚĞĐŝƐŝŽŶEŽ͘ϲϰϭ͘ϯϲ-ϮͬϭϮŽĨƚŚĞDŝŶŝƐƚĞƌƐŽĨEĂƚŝŽŶĂů
ĞĨĞŶƐĞ͕ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ ŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞŶĞƐƐ ĂŶĚ ^ŚŝƉƉŝŶŐ ĂŶĚ ŝƚŝǌĞŶ͛Ɛ WƌŽƚĞĐƚŝŽŶ
͞ƵƚŚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĨŽƌƚŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨƐĞĐƵƌŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐďǇƉƌŝǀĂƚĞĂƌŵĞĚŐƵĂƌĚƐŽĨĐŽŵƉĂŶŝĞƐ
ĞŵďĂƌŬŝŶŐŽŶĂŶĚĚŝƐĞŵďĂƌŬŝŶŐĨƌŽŵ'ƌĞĞŬŵĞƌĐŚĂŶƚƐŚŝƉƐǀŝĂĨŽƌĞŝŐŶƉŽƌƚƐ͟('ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
'ĂǌĞƚƚĞ ͛ ϭϯϯϴͬϮϰ-Ϭϰ-ϮϬϭϮͿ͕ ĂƐ ŝƚ ǁĂƐ ƌĞƉůĂĐĞĚ ďǇ ƉĂƌĂŐƌĂƉŚ ϲ ŽĨ ƌƚŝĐůĞ ϭ ŽĨ ƚŚĞ :ŽŝŶƚ
ĞĐŝƐŝŽŶ EŽ͘ ϮϭϱϮ͘ϮϬͬ67471ͬϮϬϭϴͬ12-Ϭϵ-ϮϬϭϴ ŽĨ ƚŚĞ DŝŶŝƐƚĞƌƐ ŽĨ EĂƚŝŽŶĂů ĞĨĞŶƐĞ ĂŶĚ
DĂƌŝƚŝŵĞ ĨĨĂŝƌƐ ĂŶĚ /ŶƐƵůĂƌ WŽůŝĐǇ ͞DŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ :ŽŝŶƚ ĞĐŝƐŝŽŶ EŽ͘
ϲϰϭ͘ϯϲ-ϮͬϭϮ ŽĨ ƚŚĞ DŝŶŝƐƚĞƌƐ ŽĨ EĂƚŝŽŶĂů ĞĨĞŶƐĞ͕ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ ŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞŶĞƐƐ ĂŶĚ
^ŚŝƉƉŝŶŐĂŶĚŝƚŝǌĞŶ͛ƐWƌŽƚĞĐƚŝŽŶ͟;'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ'ĂǌĞƚƚĞȲʚ͙͙͙͙͘͘Ϳ͘
ĐͿWĂƌĂŐƌĂƉŚϯ;ĞͿŽĨĂƌƚŝĐůĞϭϴŽĨWƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůĞĐƌĞĞϭϯͬϮϬϭϴ͞KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇ
ŽĨDĂƌŝƚŝŵĞĨĨĂŝƌƐĂŶĚ/ŶƐƵůĂƌWŽůŝĐǇ͟;'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ'ĂǌĞƚƚĞȰʚϮϲͿĂŶĚ
ĚͿƌƚŝĐůĞϮŽĨWƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůĞĐƌĞĞϳϬͬϮϬϭϱ͙͞ZĞĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚŽĨƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇŽĨ^ŚŝƉƉŝŶŐ͕
DĂƌŝƚŝŵĞ ĨĨĂŝƌƐ ĂŶĚƚŚĞĞŐĞĂŶ ĂŶĚ ƌĞŶĂŵŝŶŐ ƚŽDŝŶŝƐƚƌǇŽĨDĂƌŝƚŝŵĞ ĨĨĂŝƌƐ ĂŶĚ /ŶƐƵůĂƌ
WŽůŝĐǇ͘͘͘͟;'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ'ĂǌĞƚƚĞ͛ϭϭϰͿ͘
Ϯ͘
dŚĞZĞĨĞƌĞŶĐĞEŽ͘ϮϭϱϮ͘ϮϬ-ϭ͙͙͙͙ͬͬ͘͘ϮϬ͙͙͙ͬ͘-͙͙͙-ϮϬ͙WĞƌŵŝƚĨŽƌƚŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶ
ŽĨƐĞĐƵƌŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽƚŚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘(ƚǇƉĞŽĨǀĞƐƐĞůͿ͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͟͞;ŶĂŵĞŽĨǀĞƐƐĞůͿďǇ
ƉƌŝǀĂƚĞĂƌŵĞĚŐƵĂƌĚƐĞŵďĂƌŬŝŶŐĂŶĚĚŝƐĞŵďĂƌŬŝŶŐĂƚĨŽƌĞŝŐŶƉŽƌƚƐ͘
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ϯ͘
dŚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶEŽ͙͙͙͘͘͘ĚĂƚĞĚ͙͙͙͙͙͘ǁŝƚŚƚŚĞĂƚƚĂĐŚĞĚĚŽĐƵŵĞŶƚƐƐƵďŵŝƚƚĞĚ
ďǇ“͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙”(ŶĂŵĞŽĨƐŚŝƉ-ŽǁŶŝŶŐͬŽƉĞƌĂƚŝŶŐĐŽŵƉĂŶǇͿĨŽƌƚŚĞƌĞŶĞǁĂůŽĨ
theZĞĨĞƌĞŶĐĞEŽ͘ϮϭϱϮ͘ϮϬ-ϭ͙͙͙͙ͬͬ͘͘ϮϬ͙͙͙ͬ͘-͙͙͙-ϮϬ͙WĞƌŵŝƚ͘
HEREBY DECIDES
ϭ͘
dŽ ĂƉƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ƌĞŶĞǁĂů ŽĨ ƚŚĞ ZĞĨĞƌĞŶĐĞ EŽ͘ ϮϭϱϮ͘ϮϬ-ϭ͙͙͙͙ͬͬ͘͘ϮϬ͙͙͙ͬ͘-͙͙͙ϮϬ͙ WĞƌŵŝƚ ƚŚĂƚ ǁĂƐ ŐƌĂŶƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͟͞ ĨŽƌ Ă ƉĞƌŝŽĚ ŽĨ ͙͙͘͘
ŵŽŶƚŚƐ͕ ďĞŐŝŶŶŝŶŐ ŽŶ ͙͙͙͙͙͙͙͙ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ŽĨ ƐĞĐƵƌŝƚǇ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƵƌƐƵĂŶƚ ƚŽ ƚŚĞ
ƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐŽĨWĂƌƚʚŽĨ>ĂǁϰϬϱϴͬϮϬϭϮ;'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ'ĂǌĞƚƚĞȰʚϲϯͿďǇƉƌŝǀĂƚĞĂƌŵĞĚŐƵĂƌĚƐ
ĨŽƌƚŚĞĐƌŽƐƐŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŚŝŐŚƌŝƐŬĂƌĞĂƐͬǀŽůƵŶƚĂƌǇƌĞƉŽƌƚŝŶŐĂƌĞĂ͕ĂƐĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶĚĞƚĂŝů
ĂƚƚŚĞƌĞůĂƚŝǀĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶͬƌŝƐŬĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͘
Ϯ͘

APPENDIX

>ŝƐƚ ŽĨ ƉƌŝǀĂƚĞ ĂƌŵĞĚ ŐƵĂƌĚƐ͕ ǁĞĂƉŽŶƌǇ ĂŶĚ ĂŵŵƵŶŝƚŝŽŶ ;Ɖ͘ ͙͙͙͘Ϳ͘ /Ŷ ĐĂƐĞ ĂŶǇ ŽĨ ƚŚĞ
ĞůĞŵĞŶƚƐŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞƉƉĞŶĚŝǆĂƌĞŵŽĚŝĨŝĞĚ͕ĂŶĞǁŽŶĞǁŝůůďĞŝƐƐƵĞĚĂŶĚĐŽůůĂƚĞĚŽŶ
ƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ͕ƌĞŶĚĞƌŝŶŐƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐƉƉĞŶĚŝǆŝŶǀĂůŝĚ͘
dŚĞŽŵŵĂŶĚĂŶƚ


;ZE<EEDͿ

LIST OF RECIPIENTS
Ȼ͘dŽ
Ship-ŽǁŶŝŶŐͬŽƉĞƌĂƚŝŶŐĐŽŵƉĂŶǇ
ȻȻ͘Đ;ǀŝĂĞŵĂŝůͿ
,E'^ͬK͘͘
D&ͬȰϭϮ–Ϯ

ȻȻȻ͘/EdZE>/^dZ/hd/KE;ǀŝĂĞŵĂŝůͿ͗
ƵƌĞĂƵŽĨ,'ŽŵŵĂŶĚĂŶƚ
ƵƌĞĂƵŽĨ,'ϭstĞƉƵƚǇŽŵŵĂŶĚĂŶƚ
ƵƌĞĂƵŽĨ,''ĞŶĞƌĂůŝƌĞĐƚŽƌ
KƉĞƌĂƚŝŽŶƐĞŶƚĞƌ
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ϭƐƚ APPENDIX OF THE Z&ZEEK͘ ϮϭϱϮ͘ϮϬ-ϭ͙͙͙͙͙͙ͬͬ͘͘͘-͘͘͘͘͘͘͘-ϮϬ͙͘ZEt>K&
PERMIT
>ŝƐƚ ŽĨ ĂƌŵĞĚ ŐƵĂƌĚƐ͕ ǁĞĂƉŽŶƌǇ ĂŶĚ ĂŵŵƵŶŝƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŵƉĂŶǇ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕͘͘͟͞
ŽŶďŽĂƌĚƚŚĞ͙͙͙͙͙;ƚǇƉĞͿ͙͙͙͙͘͘͟͞;ŶĂŵĞͿ͕ƌĞŐŝƐƚƌǇEŽ͙͙͙͙͕͘͘͘/DKEŽ͙͙͙͙͙͙͙͕͘
ŽĨƚŚĞƐŚŝƉŽǁŶŝŶŐͬŽƉĞƌĂƚŝŶŐĐŽŵƉĂŶǇ͙͙͙͙͙͙͙͘͘;ƚƌĂĚĞŶĂŵĞͿ͘

ϭ͘KDWEz&KZWZKs/^/KEK&^hZ/dz^Zs/^
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͟͞;ŶĂŵĞŽĨĐŽŵƉĂŶǇͿ͕/^K͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚŝŶ͙͙͙͙͙͘;ŶĂŵĞ
ŽĨĐŽƵŶƚƌǇͿ͘
Ϯ͘ZD'hZ^
Ă͘ ͙͙͙͙͙ ;ĨĂŵŝůǇ ŶĂŵĞͿ ͙͙͙͙͙͙ ;ŐŝǀĞŶ ŶĂŵĞͿ ;ƚĞĂŵ ůĞĂĚĞƌͿ ŽĨ ͙͙͙͙͙͙ ;ĨĂƚŚĞƌ͛Ɛ
ŶĂŵĞͿĂŶĚ͙͙͙͙͙;ŵŽƚŚĞƌ͛ƐŶĂŵĞͿ͕ďŽƌŶŝŶ͙͙͙͙͙͙;ƚŽǁŶ͕ĐŽƵŶƚƌǇͿ͕ŚŽůĚĞƌŽĨƉĂƐƐƉŽƌƚ
EŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͕͘ŝƐƐƵĞĚďǇ͙͙͙͙͙͘͘͘;ŝƐƐƵŝŶŐƵƚŚŽƌŝƚǇͿ
ď͘ ͙͙͙͙͙ ;ĨĂŵŝůǇ ŶĂŵĞͿ ͙͙͙͙͙͙ ;ŐŝǀĞŶ ŶĂŵĞͿ ;ĂůƚĞƌŶĂƚĞ ƚĞĂŵ ůĞĂĚĞƌͿ ŽĨ ͙͙͙͙͙͙
;ĨĂƚŚĞƌ͛ƐŶĂŵĞͿĂŶĚ͙͙͙͙͙;ŵŽƚŚĞƌ͛ƐŶĂŵĞͿ͕ďŽƌŶŝŶ͙͙͙͙͙͙;ƚŽǁŶ͕ĐŽƵŶƚƌǇͿ͕ŚŽůĚĞƌŽĨ
ƉĂƐƐƉŽƌƚEŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͕͘ŝƐƐƵĞĚďǇ͙͙͙͙͙͘͘͘;ŝƐƐƵŝŶŐƵƚŚŽƌŝƚǇͿ
Đ͙͙͙͙͙͘;ĨĂŵŝůǇŶĂŵĞͿ͙͙͙͙͙͙;ŐŝǀĞŶŶĂŵĞͿŽĨ͙͙͙͙͙͙;ĨĂƚŚĞƌ͛ƐŶĂŵĞͿĂŶĚ͙͙͙͙͙
;ŵŽƚŚĞƌ͛Ɛ ŶĂŵĞͿ͕ ďŽƌŶ ŝŶ͙͙͙͙͙͙ ;ƚŽǁŶ͕ ĐŽƵŶƚƌǇͿ͕ŚŽůĚĞƌ ŽĨ ƉĂƐƐƉŽƌƚ EŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͕͘
ŝƐƐƵĞĚďǇ͙͙͙͙͙͘͘͘;ŝƐƐƵŝŶŐƵƚŚŽƌŝƚǇͿ͘
Ě͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͘
ϯ͘tWKEZz
dŚĞǁĞĂƉŽŶƌǇĐĂƌƌŝĞĚŽŶďŽĂƌĚŝƐ͗
͙͙͙͙͙͙͙ ;ƋƵĂŶƚŝƚǇͿ͕ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ;ƚǇƉĞͿ͕ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ;ŵŽĚĞůͿ͕
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘;ĐŽƵŶƚƌǇŽĨŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞͿ͕͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘;ƐĞƌŝĂůŶƵŵďĞƌƐͿ͘
ϰ͘DDhE/d/KE
TheĂŵŵƵŶŝƚŝŽŶĐĂƌƌŝĞĚŽŶďŽĂƌĚŝƐ͗
͙͙͙͙͙͘͘͘;ƋƵĂŶƚŝƚǇͿ͕͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙;ƚǇƉĞͿ͕͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘;ĐĂůŝďĞƌͿ͘
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Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Εθνικής Άμυνας

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02045571810180024*

