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Θέκα: «Όξνη ρξόλνπ απαζρόιεζεο λαπηηθώλ θαη ζηειέρωζεο Δ/Γ θαη Δ/Γ - Ο/Γ πνπ εθηεινύλ πιόεο
εζωηεξηθνύ θαη εκπίπηνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ Κώδηθα Σαρππιόωλ Πινίωλ ηνπ Γηεζλνύο
Ναπηηιηαθνύ Οξγαληζκνύ (ΙΜΟ) ή ηνπ Κώδηθα Γπλακηθώο Τπνζηεξηδνκέλωλ θαθώλ ηνπ
ΙΜΟ».
ρεη.: α) Άξζξν 87 Κώδηθα Γεκνζίνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ, πνπ θπξώζεθε κε ην λ.δ. 187/ 1973 (Α΄ 261),
όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4150/ 2013 (Α΄102).
β) Άξζξν δεύηεξν, παξάγξαθνο 7 ηνπ λ. 2932/ 2001 «Διεύζεξε παξνρή ππεξεζηώλ ζηηο ζαιάζζηεο
ελδνκεηαθνξέο - ύζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Ληκέλσλ θαη Ληκεληθήο Πνιηηηθήο - Μεηαηξνπή
Ληκεληθώλ Σακείσλ ζε Αλώλπκεο Δηαηξείεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 145), όπσο ζπκπιεξώζεθε κε
ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3922/2011 (Α΄ 35).
γ) Άξζξν όγδνν, παξάγξαθνο 3 ηνπ λ. 4078/ 2012 «Κύξσζε ηεο ύκβαζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο,
2006 ηεο Γηεζλνύο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο» (Α΄179).
δ) π.δ. 381/ 2001 «Κύξσζε Καλνληζκνύ πεξί κεγίζηνπ ρξόλνπ απαζρόιεζεο πιεξσκάησλ Δ/Γ θαη
Δ/Γ-Ο/Γ ηαρππιόσλ πινίσλ» (Α΄ 252), όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ην π.δ. 166/ 2005 (Α΄ 220).
ε) π.δ. 103/ 2014 «Οξγαληζκόο Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ» (Α΄170) θαη άξζξν 2 π.δ. 24/
2015 «ύζηαζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθώλ
Αζθαιίζεσλ» (Α΄ 20).
ζη) π.δ. 25/ 2015 «Γηνξηζκόο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγώλ, Αλαπιεξσηώλ
Τπνπξγώλ θαη Τθππνπξγώλ» (Α΄ 21).
δ) Η αξηζκ. Τ92 απόθαζε Πξσζππνπξγνύ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγό
Οηθνλνκίαο, Τπνδνκώλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνύ, Θεόδσξν Γξίηζα» (Β΄ 285).
ε) Η Αξηζ. Πξση.: 3527.1.2/01/2013/ 10-09-2013 (Μ.Δ. ΝΔ, 2006/ 01) Δγθύθιηνο ΤΝΑ/ ΓΝΔΡ
– ΓΔΚΝ– ΓΚΔΟ – ΓΜΚ – ΓΔΠ.
ζ) Σν αξηζ. πξση. 3522.1/ 02/ 2015/ 04-05-2015 έγγξαθν ΤΠ.ΟΙ.Τ.Ν.Σ./ Α.Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ./ ΓΝΔΡ 2ν.
1. Γηα ηε ξύζκηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηνλ ρξόλν εξγαζίαο λαπηηθώλ ησλ Δ/Γ θαη Δ/Γ - Ο/Γ
πινίσλ, πνπ εθηεινύλ πιόεο εζσηεξηθνύ θαη εκπίπηνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ Κώδηθα Σαρππιόσλ Πινίσλ
ηνπ Γηεζλνύο Ναπηηιηαθνύ Οξγαληζκνύ (ΙΜΟ) ή ηνπ Κώδηθα Γπλακηθώο Τπνζηεξηδνκέλσλ θαθώλ ηνπ
Γηεζλνύο Ναπηηιηαθνύ Οξγαληζκνύ (ΙΜΟ), ηζρύνπλ νη εηδηθόηεξεο δηαηάμεηο ηνπ δ΄ ζρεηηθνύ.
2. πγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ηελ παξ. Α΄ ηνπ Καλνληζκνύ πεξί κεγίζηνπ ρξόλνπ απαζρόιεζεο
πιεξσκάησλ Δ/Γ θαη Δ/Γ-Ο/Γ ηαρππιόσλ πινίσλ (εθεμήο Καλνληζκόο), ν ρξόλνο απαζρόιεζεο έρεη σο
αθνινύζσο: Οθηώ (8) ώξεο απαζρόιεζεο εκεξεζίωο κε δπλάκελε λα παξαηαζεί πέξαλ ηωλ δύν (2)
ωξώλ αλά 24ωξν. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο είλαη δπλαηή ε εκεξήζηα απαζρόιεζε κέρξη κία (1)
επηπιένλ ώξα, δειαδή έλδεθα (11) ώξεο ζπλνιηθά, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζε πεξίνδν επηά εκεξώλ
ην ζύλνιν ησλ σξώλ απαζρόιεζεο δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο εβδνκήληα (70) ώξεο. Ο ρξόλνο
απαζρόιεζεο είλαη ζπλερήο από ηελ έλαξμε άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηεο εηδηθόηεηνο ηνπ λαπηηθνύ. Ο
πξναλαθεξόκελνο ρξόλνο απαζρόιεζεο ζα αλαθέξεηαη ζηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε ηαρππιόνπ
πινίνπ. Δπηηξέπεηαη δηαθνπή ηνπ ρξόλνπ απαζρόιεζεο, γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4)
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ζπλερνκέλσλ σξώλ θαη έσο έμη (6) ζπλερνκέλσλ σξώλ, εθόζνλ θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο δηαθνπήο,
από ηνλ πινηνθηήηε:
α. παξέρνληαη γηα ηελ ηαπηόρξνλε αλάπαπζε ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ πιεξώκαηνο
θαηάιιειεο ελδηαηηήζεηο εληόο ή εθηόο ηνπ πινίνπ, θαη
β. εμαζθαιίδεηαη ε θύιαμε θαη αζθάιεηα ηνπ πινίνπ.
Όηαλ παξέρνληαη ελδηαηηήζεηο εθηόο ηνπ πινίνπ θαη δελ πξόθεηηαη γηα ηελ θαηνηθία ηνπ λαπηηθνύ,
ζεσξνύληαη απηέο θαηάιιειεο, εθόζνλ σο πξνο ηνλ θιηκαηηζκό, ηνπο θνηηώλεο, ηηο θιίλεο θαη ηνπο
ρώξνπο πγηεηλήο, είλαη ηζνδύλακεο κε απηέο πνπ θαζνξίδνληαη από ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηεο
λνκνζεζίαο γηα ηελ ελδηαίηεζε πιεξώκαηνο.
Ωο ρξόλνο απαζρόιεζεο λνείηαη ν ρξόλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ν λαπηηθόο νθείιεη λα εξγάδεηαη
γηα ινγαξηαζκό ηνπ πινίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ απηνύ πνπ απαηηείηαη λα εξγάδεηαη πξν απόπινπ
πινίνπ θαη κεηά ηνλ θαηάπινπ απηνύ, αληηζηνίρσο θαηά ηελ έλαξμε ηνπ δξνκνινγίνπ/ πιόσλ, ηελ
πξνζέγγηζε ζε ελδηάκεζνπο ιηκέλεο θαη κεηά ην πεξάο ηνπ δξνκνινγίνπ/ πιόσλ. Ο ρξόλνο απηόο κπνξεί
λα θαζνξίδεηαη ζην πιαίζην ζπζηήκαηνο πνπ εθαξκόδεηαη γηα ηε δηεμαγσγή εξγαζίαο επί πινίσλ, ηδίσο
ζύκθσλα κε ηνλ νηθείν θαλνληζκό ππεξεζίαο, ηε ζπιινγηθή ζύκβαζε λαπηηθήο εξγαζίαο πνπ έρεη
εθαξκνγή γηα ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία πινίνπ θαη ηηο εληνιέο ηνπ πινηάξρνπ πνπ είλαη ππεύζπλνο γηα ηε
ξύζκηζε θαη επνπηεία ηεο εξγαζίαο ηνπ πιεξώκαηνο πξνο επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ ηεο αζθαινύο θαη
εύξπζκεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ πινίνπ. ην πιαίζην απηό, ζεσξείηαη όηη ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη
ππόςε νπνηεζδήπνηε εηδηθέο επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο θαη θαηαζηάζεηο ζην πινίν, ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή
ή ζηελ μεξά, όπσο επίπεδν κεηαθνξηθώλ ππνρξεώζεσλ πινίνπ (αξηζκόο επηβαηώλ θαη νρεκάησλ πξνο
απνβίβαζε/επηβίβαζε - θνξηνεθθόξησζε) ζε ζπλδπαζκό κε άιινπο ιεηηνπξγηθνύο παξάγνληεο, όπσο
επθνιίεο ιηκέλνο, ραξαθηεξηζηηθά - εμνπιηζκόο πινίνπ, βαζκόο εμνηθείσζεο πιεξώκαηνο ζηελ εθηέιεζε
θαζεθόλησλ ζύκθσλα κε νδεγίεο πνπ έρνπλ παξαζρεζεί από ηνλ πινίαξρν. Ο δε πινηνθηήηεο ζα
πξέπεη λα ιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο ζηνλ πινίαξρν ησλ
απαξαηηήησλ πόξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεηηθνύ ζπζηήκαηνο εξγαζίαο.
3. Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. Γ΄, παξεθθιίζεηο από ηελ εθαξκνγή ηεο απαίηεζεο πεξί
ρξόλνπ απαζρόιεζεο επηηξέπνληαη:
α. ζε πεξίπησζε επείγνπζαο αλάγθεο πνπ αθνξά ζηελ αζθάιεηα ηνπ ηαρππιόνπ πινίνπ, ησλ
επηβαηλόλησλ θαη ηνπ θνξηίνπ ή ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε πινία ή πξόζσπα πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν.
β. ζε πεξηπηώζεηο γπκλαζίσλ.
γ. ζε πεξηπηώζεηο νπζησδώλ εξγαζηώλ επί ηνπ πινίνπ νη νπνίεο γηα ιόγνπο αζθαιείαο,
πξνζηαζίαο ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο, δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, δελ είλαη δπλαηόλ λα
θαζπζηεξήζνπλ ή δελ κπνξνύζαλ λα πξνβιεθζνύλ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πινπ.
4. εκεηώλεηαη όηη, ζύκθσλα κε ηελ παξ. Γ΄, ππεύζπλνη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Καλνληζκνύ θαη ηε
κε εθηέιεζε πιόσλ ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ ρξόλνπ απαζρόιεζεο είλαη νη πινίαξρνη ησλ
ηαρππιόσλ πινίσλ. Οη πινηνθηήηεο ή δηαρεηξηζηέο ησλ πινίσλ ππνρξενύληαη λα ιακβάλνπλ θάζε
αλαγθαίν κέηξν γηα ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Καλνληζκνύ. ην πιαίζην ησλ κέηξσλ απηώλ
εληάζζεηαη, θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. Δ΄ θαη ε επηινγή ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ δηπινύ πιεξώκαηνο ή ε
ελαιιαθηηθή ρξεζηκνπνίεζε πιεξσκάησλ.
5. ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο δηπινύ πιεξώκαηνο, νη ζρεηηθνί όξνη αλά πινίν
θαζνξίδνληαη σο εμήο:
α. λαπηνινγνύληαη δύν (02) πινίαξρνη θαη δηπιόο αξηζκόο λαπηηθώλ ησλ εηδηθνηήησλ ηεο
νξγαληθήο ζύλζεζεο ηνπ πινίνπ, ώζηε λα πθίζηαληαη δύν (02) θπιαθέο.
β. ην λαπηνιόγην ηνπ πινίνπ θαηαρσξνύληαη μερσξηζηά ν πινίαξρνο θαη ηα κέιε πιεξώκαηνο
θάζε θπιαθήο.
γ. Γελ επηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε κειώλ πιεξώκαηνο κεηαμύ ηνπο ρσξίο εηδηθή πξνο ηνύην
εγγξαθή ζην εκεξνιόγην γεθύξαο ηνπ πινίνπ, ζεσξεκέλε από ηελ νηθεία Ληκεληθή αξρή πξηλ ηελ
εθηέιεζε ηνπ πινπ.
δ. Γηα ηελ παξάδνζε – παξαιαβή πινηάξρνπ θάζε θπιαθήο ζα γίλεηαη εγγξαθή ζην εκεξνιόγην
γεθύξαο ηνπ πινίνπ, ώζηε λα πξνθύπηεη εκθαλώο ν αθξηβήο ρξόλνο εθηέιεζεο ζρεηηθώλ θαζεθόλησλ
εθάζηνπ απηώλ θαη ησλ κειώλ πιεξώκαηνο θάζε θπιαθήο.
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6. Υσξίο λα παξαβιέπνληαη νη δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκώλ 2 θαη 4 (θ.π.α. 4113.305/ 01/ 2013),
αξκόδηεο αξρέο γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ, ηε βεβαίσζε παξαβάζεσλ θαη ηελ επηβνιή
θπξώζεσλ είλαη νη Ληκεληθέο Αξρέο. πλαθώο, ζεκεηώλεηαη όηη ν έιεγρνο εθαξκνγήο ηεο ηζρύνπζαο
λνκνζεζίαο γηα ηηο ζπλζήθεο θαη ηνπο όξνπο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ησλ λαπηηθώλ εκπίπηεη, ζύκθσλα
κε ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο Ληκεληθώλ Αξρώλ, πνπ θπξώζεθε κε ηελ Α.Φ. 040/ 2014 π.α. (Β΄ 3212),
ζηηο αξκνδηόηεηεο ησλ Ληκεληθώλ Αξρώλ.
7. Η εθαξκνγή ηεο απαίηεζεο πεξί ρξόλνπ απαζρόιεζεο ειέγρεηαη κε βάζε αξρείν ζην νπνίν
θαηαγξάθεηαη ν εκεξήζηνο ρξόλνο απαζρόιεζεο θάζε κέινπο ηνπ πιεξώκαηνο ηνπ ηαρππιόνπ πινίνπ.
Σν πξόηππν ηνπ αξρείνπ ησλ θαζεκεξηλώλ σξώλ αλάπαπζεο/ εξγαζίαο πνπ ηεξείηαη ζύκθσλα κε ηνλ
Καλνληζκό γηα ηελ εθαξκνγή απαηηήζεσλ ηεο ύκβαζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο, 2006 (MLC, 2006) κπνξεί
λα γίλεηαη απνδεθηό γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπό. Πέξαλ ησλ ειέγρσλ αξρείσλ σξώλ εξγαζίαο –
αλάπαπζεο λαπηηθώλ, ζπζηήλεηαη θαη ν έιεγρνο άιισλ έγγξαθσλ ζηνηρείσλ ζπλδπαζηηθώο, όπσο
εκεξνιόγηα γέθπξαο θαη κεραλήο πινίνπ ή/θαη άιισλ ζηνηρείσλ πνπ ηεξνύληαη ζηελ Τπεξεζία ζαο,
ζρεηηθά κε ηνπο πξαγκαηηθνύο ρξόλνπο απόπινπ/ θαηάπινπ ησλ πινίσλ. Ιδίσο, ζε πεξηπηώζεηο πνπ
λαπηηθνί απαζρνινύληαη ζπζηεκαηηθά κέρξη ην κέγηζην όξην εξγαζίαο, ζεσξείηαη αλαγθαία:
α. ε πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε γηα ηπρόλ ζπλζήθεο εκθαλνύο θόπσζεο λαπηηθώλ (π.ρ. αδπλακία
ζπγθέληξσζεο, κεησκέλνη ρξόλνη αληίδξαζεο, έιιεηςε ζπγθξόηεζεο θαηά ηελ απάληεζε εξσηήζεσλ ζην
πιαίζην ζπλεληεύμεσλ κε αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα λαπηηθώλ θιπ) θαη
β. αλαιόγσο εάλ απηή δηαπηζηώλεηαη, ε ιήςε κέηξσλ γηα ηε δηόξζσζε/ απνθαηάζηαζε απηώλ,
όπσο ε παξνρή επαξθνύο αλάπαπζεο ζηνπο λαπηηθνύο.
ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξάβαζεο πνπ αθνξά ζηελ ηήξεζε ηνπ ρξόλνπ απαζρόιεζεο, όπσο
θαζνξίδεηαη κε ηνλ Καλνληζκό (εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ επηηξέπεηαη παξέθθιηζε θαηά ηα αλσηέξσ),
θαη κέρξη δηαπίζησζεο απνθαηάζηαζεο από ηηο Ληκεληθέο Αξρέο δελ επηηξέπεηαη ν απόπινπο ηνπ
ηαρππιόνπ πινίνπ. Γηα κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά, ρσξίο ζεκαληηθό (αξηζκό θαη ζπρλόηεηα) ηζηνξηθό
εκθάληζεο παξόκνησλ ειιείςεσλ/ παξαβάζεσλ, ε παξνρή επαξθνύο αλάπαπζεο ζηνπο λαπηηθνύο ή ε
κεηαβνιή ζηε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ηαμηδηώλ κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά σο δηνξζσηηθέο
ελέξγεηεο ώζηε λα επηηξαπεί ν απόπινπο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ζα πξέπεη γηα ηε δηαπίζησζε
απνθαηάζηαζεο λα εμεηάδεηαη ε ιήςε θαη άιισλ κέηξσλ, όπσο ε ρξεζηκνπνίεζε δηπινύ πιεξώκαηνο,
ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξόληνο, εθόζνλ δελ έρεη επέιζεη κεηαβνιή ζηε θύζε
θαη ζηηο ζπλζήθεο ησλ ηαμηδηώλ.
8. Οξγαvώζεηο πινηνθηεηώλ, πνπ θνηλνπνηείηαη ην παξόλ, παξαθαινύληαη γηα ηελ ελεκέξσζή
ηνπο θαη ηελ θαηάιιειε ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξόκελσλ κειώλ ηνπο, ηδίσο πεξί ηεο ππνρξέσζήο ηνπο
λα ιακβάλνπλ άκεζα θάζε αλαγθαίν κέηξν γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Καλνληζκνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
ρξεζηκνπνίεζεο δηπινύ πιεξώκαηνο όηαλ νη ζπλζήθεο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ ππό ηε δηαρείξηζε
πινίσλ ηνπο ην επηβάιινπλ.
9. Π.Ν.Ο. παξαθαιείηαη γηα ηελ ελεκέξσζή ηεο θαη ηελ θαηάιιειε ελεκέξσζε ησλ νξγαλώζεσλ
ηεο δύλακήο ηεο.
10. Γ.Η.Γ.ΔΠ., πνπ θνηλνπνηείηαη ην παξόλ, παξαθαιείηαη όπσο κεξηκλήζεη γηα ηελ αλάξηεζε ηεο
παξνύζαο ζηελ ελόηεηα “Δζληθή Ννκνζεζία” ηνπ εηδηθώο δηακνξθσκέλνπ ρώξνπ ηνπ δηαδηθηπαθνύ
ηόπνπ ηνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. γηα ηε ύκβαζε Ναπηηθήο Δξγαζίαο (MLC).

Ο Αλαπιεξωηήο Τπνπξγόο
Οηθνλνκίαο, Τπνδνκώλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνύ

Θεόδωξνο Γξίηζαο
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ:
Ληκεληθέο Αξρέο Δζσηεξηθνύ
(Λ/ – Λ/Σ κέζσ αξρώλ ππαγσγήο ηνπο)
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Ναπηηθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο
Ακηή Μιαούλη 65, T.K. 185 36, Πειραιάς
Fax: 210 4292 880
ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεωλ Δπηβαηεγνύ Ναπηηιίαο
Ακηή Μιαούλη 7-9,ΣΚ 185 35, Πειραιάς
Fax: 2104220822, 2104226155
Παλειιήληα Ναπηηθή Οκνζπνλδία
Ακηή Μιαούλη 47- 49, Σ.Κ. 185 36 Πειραιάς
Fax: 210 4293040
Ναπηηθό Απνκαρηθό Σακείν
Εθνικής Ανηιζηάζεως 1, Σ.Κ. 18531, Πειραιάς
Fax: 210-4149229
Γξαθείν Δύξεζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο
Νοηαρά 141, T.K. 185 36, Πειραιάς
Fax: 210 4524757
Οίθνο Ναύηνπ
Κ. Παλαιολόγοσ 15, Σ.Κ. 185 35, Πειραιάς
Fax: 2104296241
Έλωζε Δθνπιηζηώλ Κξνπαδηεξνπινίωλ θαη Φνξέωλ Ναπηηιίαο
Ανηωνίοσ Αμπαηιέλοσ 10, ΣΚ 185 36, Πειραιάς
Fax: 2104293175
Παλειιήληα Έλωζε Δπαγγεικαηηθώλ Σνπξηζηηθώλ Ηκεξόπινηωλ θαθώλ
(Π.ΔΝ.Δ.Σ.Η..)
Μονάτοσ αμοσήλ & Μ. Κιοσρί 177,
Ν. Ικόνιο - Πέραμα Σ.Κ. 18863
Fax : 210 4323 362
American Bureau of Shipping (ABS Europe Division)
ατηούρη 1 & Ποζειδώνος, Σ.Κ. 17674, Καλλιθέα,
Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK)
Λεωθ. Ποζειδώνος & Πίνδοσ 1-3, T.K. 18344, Μοζτάηο
Fax: 2104832405
Bureau Veritas Hellas AE
Αιηωλικού 23, T.K. 18545, Πειραιάς
DNV GL
Αιηωλικού 5, Σ.Κ. 18545, Πειραιάς
Fax 2104223059
China Classification Society Αthens SA (CCS)
κοσζέ 26, Σ.Κ. 185 36, Πειραιάς
Fax : 210-4281420
Korean Register of Shipping (KR)
Αθηνάς 41, Σ.Κ. 16671 Βοσλιαγμένη Αηηικής
Fax: 210 4286728
Hellenic Lloyd's S.A.
Ακηή Μιαούλη 87, Σ.Κ. 18538, Πειραιάς
Fax: 210 4290898
RINA HELLAS
Αιηωλικού 5, Σ.Κ. 18545, Πειραιάς
Fax: 210 4292950
HELLENIC SEAWAYS S.A.
Άζηιγγος 6, Σ.Κ. 18531, Πειραιάς
Fax: 2104131111
SEAJETS Ν.Δ. - SEAJETS ΙΙ Ν.Δ. - SEAJETS CHAMPION TZET N.E.
Γούναρη 2, Σ.Κ. 18535, Πειραιάς
Fax: 2104132559, 210-4121912
AEGEAN FLYING DOLPHINGS N.E.
Ακηή Μιαούλη 7-9, Σ.Κ. 18535, Πειραιάς
Fax: 210-3238216
AEGEAN SPEEDLINES N.Δ.
ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ City Plaza,
Λ. Βοσλιαγμένης 85 και Ανθέων, Σ.Κ. 16674, Γλσθάδα
Fax: 210-9690959
ΓΩΓΔΚΑΝΗΟ ΑΚΣΟΠΛΟΪΚΗ Ν.Δ. - ΓΩΓΔΚΑΝΝΗΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Ν.Δ.
Ασζηραλίας 3, Σ.Κ. 85100 Ρόδος
Ν. ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ
Fax: 22410-70591
ΙΠΣΑΜΔΝΑ ΓΔΛΦΙΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΤ VI N.E
Ακηή Μιαούλη 7-9, Σ.Κ. 18535, Πειραιάς
Fax: 210-3238216
ΔΛΛΑ ΠΙΝΣ ΚΑΣ Ν.Δ.
Γρηγορίοσ Λαμπράκη 87, Σ.Κ. 18120, Κορσδαλλός
Fax: 2117053755
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ΙΙΙ.ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Γξ. θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ
Γξ. θ. Αλαπιεξσηή Γεληθνύ Γξακκαηέα
Γξ. θ. θ. Αξρεγνύ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. - Α΄ Τπαξρεγνύ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.
Γξ. θ. Γεληθνύ Δπηζεσξεηή Λ.. - ΔΛ.ΑΚΣ.
Γξ. θ. θ. Γηεπζπληή Κιάδνπ Β΄ – Γηεπζπληή Κιάδνπ Γ΄
Γξ.θ.θ. Πεξηθεξεηαθώλ Γηνηθεηώλ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.
Γξ. θ. Βνεζνύ Γηεπζπληή Κιάδνπ Β΄
Γ.Α.Ν. - Γ.Θ.. - Γ.ΔΚ.Ν.
Γ.Κ.Δ.Ο. – Γ.Δ.Γ.Α.Π.Λ.Δ. – Γ.Δ.Π. – ΓΙ.ΜΔ.ΚΑ.Π.
Γ.Λ.Α.
Γ.Η.Γ.ΔΠ.
ΓΙ.Ν.Δ.ΘΑ.Σ.
ΔΛ.Τ.Γ.Ν.Α.
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