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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ 
ΚΛΑΔΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΠΛΟΙΩΝ 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ  
 
 
Πειραιάσ, 27-05-2021 
Αρ.Πρωτ.2331.15 /37549/2021 

Σαχ. Δ/νςθ: Γρ. Λαμπράκθ 150  

Σαχ. Κϊδικασ: 18 535, Πειραιάσ  

Πλθροφορίεσ: Αντιπλοίαρχοσ Λ (Σ) Δθςερι Αικ.                      ΠΡΟ: Αποδζκτεσ Πίνακα Διανομισ 

Σθλ.: 210 4191954  

Ε-mail: dkc@hcg.gr  

  

Θζμα: «Εκπαίδευςθ προςωπικοφ επιβατθγών πλοίων και ναυτιλιακών εταιρειών για τθ ςωςτι εξυπθρζτθςθ 
ΑμεΑ» 

χετ.: (α) Σο  αρικ. πρωτ.: 2070.0/30786/28-04-2021 Ενθμερωτικό θμείωμα  του Διευκυντι Κλάδου 
Ελζγχου Πλοίων  υπόψθ του  κ. Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ με κζμα: 
«Εκπαίδευςθ προςωπικοφ επιβατθγϊν πλοίων και ναυτιλιακϊν εταιρειϊν για τθ ςωςτι 
εξυπθρζτθςθ ΑμεΑ» (μ.π.ο.). 

 (β) Σο Εκνικό χζδιο Δράςθσ για τα Δικαιϊματα των Ατόμων με Αναπθρία, όπωσ οριςτικοποιικθκε 
και αναρτικθκε ςτθν ιςτοςελίδα του Πρωκυπουργοφ [https://primeminister.gr/wp-
content/uploads/2020/12/2020-ethniko-sxedio-drasis-amea.pdf]. 

 (γ) Σο αρικ. πρωτ.:2331.15/72581/2020/30-10-2020 ζγγραφο ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ./ΚΕΠ με κζμα:  
“Κατάρτιςθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ για τθν εξυπθρζτθςθ ΑμεΑ που μετακινοφνται με 
Επιβατθγά Πλοία”(ΑΔΑ:6ΡΞ14653ΠΩ-ΡΡ0). 

 (δ) Σο αρικ. πρωτ.:2331.15/25399/2020/30-04-2020 ζγγραφο ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ./ΚΕΠ/Γρ.κ.ΔΚΓϋ 
με κζμα: “Κατάρτιςθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ για τθν εξυπθρζτθςθ ΑμεΑ που 
μετακινοφνται με Επιβατθγά Πλοία ” (ΑΔΑ:ΩΣ0Π4653ΠΩ-ΟΒ8).   

 (ε) Η αρικμ.  2070.0/43184/2020 υπουργικι απόφαςθ ΤΝΑΝΠ με κζμα: «Κακοριςμόσ τθσ 
κατανομισ των αρμοδιοτιτων του Κλάδου Ελζγχου Πλοίων» (Βϋ3117), όπωσ τροποποιικθκε με 
τθν αρικμ. 2070.0/58105/2020 υπουργικι απόφαςθ ΤΝΑΝΠ (Βϋ3987).  

 (ςτ) Η αρικμ. 2070.0/43190/2020 υπουργικι απόφαςθ ΤΝΑΝΠ με κζμα: «Κακοριςμόσ των 
ελάχιςτων απαιτοφμενων προςόντων και τθσ διαδικαςίασ εκπαίδευςθσ και πιςτοποίθςθσ των 
επικεωρθτϊν και ελεγκτϊν των Σοπικϊν Κλιμακίων Επικεϊρθςθσ Πλοίων (Σ.Κ.Ε.Π.) ανά τομζα 
επικεϊρθςθσ και ελζγχου που διενεργοφν, τθσ διαδικαςίασ για τθ διενζργεια επικεωριςεων 
και ελζγχου πλοίων, του είδουσ και του εφρουσ τθσ ευκφνθσ των επικεωρθτϊν και ελεγκτϊν 
πλοίων, κακϊσ και κάκε άλλου κζματοσ ςχετικοφ με τθ λειτουργία, ςτελζχωςθ και ζλεγχο του 
ζργου των Σ.Κ.Ε.Π. (Βϋ3084).  

 (η) Σο αρικ. πρωτ.:2331.15/91950/2019/23-12-2019 ζγγραφο ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ./ΚΕΠ/Γρ.κ.ΔΚΓϋ 
με κζμα: “Κατάρτιςθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ για τθν εξυπθρζτθςθ ΑμεΑ που 
μετακινοφνται με Επιβατθγά Πλοία-Εφοδιαςμόσ κακίςματοσ-φορείου ” (ΑΔΑ: Ψ1Ω24653ΠΩ-
ΙΓΔ).   

 (θ) Σο αρικ. πρωτ.:2331.15/38512/2019/26-05-2019 ζγγραφο ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ./ΚΕΠ/Γρ.κ.ΔΚΓϋ 
με κζμα: “Κατάρτιςθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ για τθν εξυπθρζτθςθ ΑμεΑ που 
μετακινοφνται με Επιβατθγά Πλοία” (ΑΔΑ: 6Χ1Ι4653ΠΩ-9Θ4).   

 (κ) Η αρικ. πρωτ.:2331.15/85088/2018/15-11-2018 διευκρινιςτικι εγκφκλιοσ ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-
ΕΛ.ΑΚΣ/ΚΕΠ με κζμα: “Διευκρινίςεισ επί Εγκυκλίου για τισ Μετακινιςεισ των ΑμεΑ με 
επιβατθγά πλοία”(ΑΔΑ: ΩΕΑΟ4653ΠΩ-ΓΛΧ). 

 (ι) Η αρικ. πρωτ.:2070.0/73832/2018/08-10-2018 εγκφκλιοσ ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΚΕΠ με κζμα: 
“Μετακινιςεισ των ΑμεΑ με επιβατθγά πλοία” (ΑΔΑ: 73Β4653ΠΩ-7ΜΛ). 
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 (ια) Σο μζροσ Δϋ του  νόμου 4488/2017 (Αϋ137) “υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ Δθμοςίου και λοιπζσ 
αςφαλιςτικζσ διατάξεισ, ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ των εργαηομζνων, δικαιϊματα ατόμων με 
αναπθρίεσ και άλλεσ διατάξεισ”. 

 (ιβ) Η αρικμ. 4113.311/01/2013 υπουργικι απόφαςθ ΤΝΑ με κζμα: “Πρότυπθ ςυμφωνία μεταξφ του 
Τπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και Αναγνωριςμζνου, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 
391/2009, Οργανιςμοφ, για τθν παροχι από τον Αναγνωριςμζνο Οργανιςμό υπθρεςιϊν 
προβλεπόμενων από τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία ςε πλοία και τισ εταιρίεσ αυτϊν”(3049 Βϋ), 
όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.  

 (ιγ) H αρικμ. 4113.297/01/2012/12 υπουργικι απόφαςθ ΤΑΑΝ με κζμα: “Πρότυπθ ςυμφωνία μεταξφ 
του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ και Οργανιςμοφ που 
αναγνωρίηεται και εξουςιοδοτείται από τθν Ελλάδα για τθ διενζργεια των απαιτοφμενων από 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ επικεωριςεων, ζκδοςθ, κεϊρθςθ πιςτοποιθτικϊν και 
παρακολοφκθςι τουσ, εκτόσ εκείνων που εμπίπτουν ςε αρμοδιότθτα αναγνωριςμζνου 
οργανιςμοφ του ΕΚ 391/2009 και των ςυναφϊν αυτοφ διατάξεων, για πλοία που φζρουν τθν 
ελλθνικι ςθμαία” (334 Βϋ), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

   

1. Γνωρίηεται ότι, ςε εφαρμογι του (ια) ςχετικοφ, ςυντάχκθκε το Εκνικό χζδιο Δράςθσ για τα Δικαιϊματα 

των Ατόμων με Αναπθρία *(β) ςχετικό+, που κακορίηει οριηόντια τθ ςτρατθγικι, τουσ ςτόχουσ και τισ 

δράςεισ Τπουργείων και αρμόδιων φορζων για τθν εφαρμογι τθσ φμβαςθσ των Ηνωμζνων Εκνϊν για τα 

Δικαιϊματα των Ατόμων με Αναπθρία και αφορά, ιδίωσ, ςτθν περίοδο 2020-2023.  

2. Σο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, μζςω του Εκνικοφ χεδίου Δράςθσ, ζχει δεςμευτεί να 

αναλάβει δράςθ εντόσ του 2022 για τθν παροχι ειδικισ εκπαίδευςθσ ςτα πλθρϊματα των επιβατθγϊν 

πλοίων για τθ ςωςτι εξυπθρζτθςθ των Ατόμων με Αναπθρία που μετακινοφνται με αυτά *δείτε τθν τζταρτθ 

δράςθ που περιλαμβάνεται ςτθν παράγραφο 6: “Επιμορφϊςεισ για κζματα μετακίνθςθσ ατόμων με 

αναπθρία και μειωμζνθ κινθτικότθτα” του τόχου 27: “Αφφπνιςθ τθσ κοινωνίασ” του Πυλϊνα V: 

«Ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινωνία και τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ» ςτο (β) ςχετικό.  

3. Πριν τθν δθμοςίευςθ του Εκνικοφ χεδίου Δράςθσ, οι πλοιοκτιτριεσ/διαχειρίςτριεσ εταιρείεσ των 

επιβατθγϊν πλοίων που εκτελοφν ενδομεταφορζσ, υποχρεϊκθκαν δια τθσ (ι), όπωσ αυτι ςυμπλθρϊκθκε 

με τα (γ), (δ), (η), (θ) και (κ) ςχετικά, να μεριμνιςουν με τθ ςυνδρομι τθσ ΕΑμεΑ για τθν παροχι ειδικισ 

εκπαίδευςθσ των πλθρωμάτων, ςε κεωρθτικό και πρακτικό επίπεδο, ςχετικισ με τθ ςωςτι μεταχείριςθ και 

εξυπθρζτθςθ των ΑμεΑ επί των πλοίων. Η εν λόγω εκπαίδευςθ κα τεκμθριϊνεται, είτε μζςω των 

ελεγχόμενων διαδικαςιϊν του Εγχειριδίου Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ των πλοίων, υπόχρεων ςτθν εφαρμογι 

του Κϊδικα Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ (ISM Code), είτε με τθ χοριγθςθ ςχετικισ βεβαίωςθσ από τθν ΕΑμεΑ, 

για πλοία μθ υπόχρεα ςε αυτόν.  

4. Για τθν επίτευξθ του εγχειριματοσ τθσ οργάνωςθσ, κατάρτιςθσ, υλοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ 

προγράμματοσ υποβλικθκε από το ΤΝΑΝΠ πρόταςθ για τθ δθμιουργία ενόσ προγράμματοσ θλεκτρονικισ 

εκμάκθςθσ (e-learning) επί κεμάτων μετακινιςεων και εξυπθρζτθςθσ ατόμων μειωμζνθσ κινθτικότθτασ ςτο 

οποίο κα ζχουν πρόςβαςθ όλοι οι εργαηόμενοι των Μζςων Μαηικισ Μεταφοράσ, κακϊσ και το προςωπικό 

των πλοίων και των ναυτιλιακϊν εταιρειϊν, που εξυπθρετοφν τθν ευαίςκθτθ ομάδα των ςυμπολιτϊν μασ 

ΑμεΑ. Η ςυγκεκριμζνθ δράςθ προγραμματίηεται να χρθματοδοτθκεί από τομεακό πρόγραμμα ΕΠΑ με 

τίτλο «Τποδομζσ Μεταφορζσ» 2021-2027.  

5. ε εκτζλεςθ του (α) ςχετικοφ και μζχρισ ότου οριςτικοποιθκοφν οι εν εξελίξει διαδικαςίεσ διαμόρφωςθσ, 
κεςμοκζτθςθσ και υλοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ εκ μζρουσ του ΤΝΑΝΠ, χορθγείται ζωσ 
τθν 31-05-2022 παράταςθ ςτθν υποχρζωςθ φπαρξθσ ζγγραφθσ τεκμθρίωςθσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
ειδικισ, κεωρθτικισ και πρακτικισ εκπαίδευςθσ των μελών πλθρωμάτων, κατά τα οριηόμενα τθσ 
παραγράφου 2 τθσ (ι) ςχετικισ εγκυκλίου, όπωσ αυτι ςυμπλθρώκθκε με τα (γ),(δ), (η), (θ) και (κ) 
ςχετικά. 

6. Οι  Διευκφνςεισ του Κλάδου Γ΄ (Διεφκυνςθ Επικεώρθςθσ Πλοίων και Διεφκυνςθ Μελετών Καταςκευών 
Πλοίων), εντζλλονται όπωσ, κατά τθν ζκδοςθ ι επανζκδοςθ των κατά περίπτωςθ Πιςτοποιθτικϊν 
Αςφαλείασ Επιβατθγϊν Πλοίων (ΠΑΕΠ), Πιςτοποιθτικϊν Αςφαλείασ Σαχυπλόων καφϊν (ΠΑΣ), 
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Πιςτοποιθτικϊν Καταςκευισ και Εξοπλιςμοφ Δυναμικϊσ Τποςτθριηόμενων καφϊν (ΠΚΕΔΤ) και 
Πρωτοκόλλων Γενικισ Επικεϊρθςθσ Επιβατθγϊν Πλοίων (ΠΓΕ), δυνάμει τθσ (ε) ςχετικισ,   να καταχωρίηουν 
τθν ακόλουκθ εντολι-οδθγία: «Ζωσ  31-05-2022  να υποβλθκεί ςτθν Λιμενικι Αρχι δραςτθριοποίθςθσ 
του πλοίου τεκμθρίωςθ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ειδικισ κεωρθτικισ και πρακτικισ εκπαίδευςθσ των 
μελών πλθρώματοσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 τθσ αρικ. πρωτ.:2070.0/73832/08-10-2018 
Εγκυκλίου ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛΚΣ/ΚΕΠ με  ΑΔΑ: 73Β4653ΠΩ-7ΜΛ».  

7. Οι Λιμενικζσ Αρχζσ, που δυνάμει τθσ (ςτ) ςχετικισ, ζχουν εξουςιοδοτθκεί να εκδίδουν Πρωτοκόλλα Γενικισ 
Επικεϊρθςθσ Επιβατθγϊν Πλοίων (ΠΓΕ) για λογαριαςμό του ΚΕΠ, εντζλλονται, να ενεργιςουν κατά τα 
οριηόμενα ςτθν παρ. 6. του παρόντοσ εγγράφου. Επιπροςκζτωσ να λάβουν μζριμνα για τθ χοριγθςθ 
παράταςθσ ζωσ 31-05-2022  των εντολϊν οδθγιϊν που ζχουν καταχωριςκεί ςτα  Πιςτοποιθτικά Αςφαλείασ 
Επιβατθγϊν Πλοίων (ΠΑΕΠ) Πιςτοποιθτικά Αςφαλείασ Σαχυπλόων καφϊν (ΠΑΣ), Πιςτοποιθτικά 
Καταςκευισ και Εξοπλιςμοφ Δυναμικϊσ Τποςτθριηόμενων καφϊν (ΠΚΕΔΤ) και Πρωτοκόλλα Γενικισ 
Επικεϊρθςθσ Επιβατθγϊν Πλοίων (ΠΓΕ), που εκδόκθκαν από τισ Διευκφνςεισ του Κλάδου Γϋ ι από τισ ίδιεσ 
κατά το παρελκόν, εφαρμόηοντασ τα διαλαμβανόμενα τθσ παραγράφου 4.2. του (η) ςχετικοφ.  

8. Οι Αναγνωριςμζνοι/Εξουςιοδοτθμζνοι Οργανιςμοί, που δυνάμει των (ιβ) ζωσ (ιγ) ςχετικϊν ζχουν 
εξουςιοδοτθκεί να εκδίδουν Πιςτοποιθτικά Αςφαλείασ Επιβατθγϊν Πλοίων (ΠΑΕΠ), Πιςτοποιθτικά 
Αςφαλείασ Σαχυπλόων καφϊν (ΠΑΣ), Πιςτοποιθτικά Καταςκευισ και Εξοπλιςμοφ Δυναμικϊσ 
Τποςτθριηόμενων καφϊν (ΠΚΕΔΤ) και Πρωτοκόλλων Γενικισ Επικεϊρθςθσ Επιβατθγϊν Πλοίων (ΠΓΕ) για 
λογαριαςμό τθσ Αρχισ, παρακαλοφνται, να ενεργιςουν ομοίωσ κατά τα οριηόμενα ςτισ παρ. 6 και 7 του 
παρόντοσ εγγράφου.  

9. ΔΕΠ Δϋ, ΔΚΕΟ Αϋ και ΠΕ.ΔΙ.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ, που κοινοποιείται το παρόν, να εποπτεφςουν τθν ορκι εφαρμογι και 
τιρθςθ των διαλαμβανομζνων ςτο παρόν. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Διευκυντισ 

Κλάδου Ελζγχου Πλοίων 

 

Τποναφαρχοσ Λ ΚΑΝΑΛΗ Εμμανουιλ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Ι.ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1.  Κεντρικά Λιμεναρχεία & Λιμεναρχεία  
2.  Α.Β.S. (μζςω e-mail: abspiraeus@eagle.org )  
3.  B.V. (μζςω e-mail: cpi@gr.bureauveritas.com) 
4.  D.N.V.-GL (μζςω e-mail: piraeus@dnvgl.gr) 
5.  K.R.S (μζςω e-mail: athens@krs.co.kr) 
6.  L.R. Hellas (μζςω e-mail: piraeus@lr.org)  
7.  Class NK.(μζςω e-mail: pr@classnk.or.jp )  
8.  R.I.N.A. (μζςω e-mail: piraeus.office@rina.org)  
9.  C.C.S. (μζςω e-mail: hszhou@ccs-eu.com & at@ccs-eu.com )  
10.  RMRS (μζςω e-mail: greece@rs-class.org) 
11.  PRS (μζςω e-mail: pir@prs.pl)  
12.  INSB (μζςω e-mail: insb@insb.gr )  
13.  Φοίνιξ Νθογνϊμων Α.Ε. (μζςω e-mail: hellas@phrs.gr  ) 
 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1.  Πλοιοκτιτριεσ-Διαχειρίςτριεσ Εταιρείεσ (μζςω των ενϊςεων τουσ) 
2.  Εκνικι υνομοςπονδία Ατόμων με Αναπθρία (μζςω e-mail: esaea@otenet.gr  ) 
3.  Τπουργείο Επικρατείασ (υπόψθ κασ Δρ. Ματίλντα Χατηθπαναγιϊτου μζςω e-mail: 

matchatz@primeminister.gr ) 
4.  Τπουργείο Δικαιοςφνθσ,  Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων /Γενικι Γραμματεία Διαφάνειασ 

και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων/Σμιμα Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (μζςω e-mail: 
TTsagris@justice.gov.gr)   

5.  ΝΑΤΣΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟ (Ν.Ε.Ε.) 
(μζςω e-mail: hcs@nee.gr&nee@nee.gr ) 

6.  ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΩΝ (Ε.Ε.Ε.) (Ακτι Μιαοφλθ 85, Σ.Κ. 18536 Πειραιάσ /Σθλ.: 2104291159) 
7.  ΤΝΔΕΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΕΠΙΒΑΣΗΓOY ΝΑΤΣΙΛΙΑ (.Ε.Ε.Ν.) 

(μζςω e-mail: seen@ath.forthnet.gr) 
8.  ΕΝΩΗ ΕΦΟΠΛΙΣΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΑΕΩΝ 

(μζςω e-mail: info@shortsea.gr) 
9.  EΝΩΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ (Δ.Γοφναρθ 2,τ.κ. 185 32  Πειραιάσ / Σθλ.: 2104175676) 
10.  ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΤΧΗ (μζςω e-mail: epest@epest.gr) 
11.  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΑΤΣΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ (Π.Ν.Ο.) (μζςω e-mail:gram@pno.gr) (με τθν παράκλθςθ όπωσ 

ενθμερϊςει και λοιπζσ ναυτεργατικζσ Οργανϊςεισ δυνάμεϊσ τθσ) 
12.  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν. (μζςω e-mail:info@pepen.gr) 
13.  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν. (μζςω e-mail: pemen@otenet.gr) 
14.  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΘΕΡΜΑΣΩΝ ΕΝ “Ο ΣΕΦΕΝΩΝ” (Νοταρά 108, Σ.Κ. 

18536  Πειραιάσ/ Σθλ.: 2104280102) 
15.  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΝΑΤΣΩΝ ΕΝ (Κολοκοτρϊνθ 132, Σ.Κ. 18536  Πειραιάσ, Σθλ.: 2104519061) 
16.  ΤΝΔΕΜΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ ΠΟΛΤΕΣΕΡΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΚΑΦΩΝ, ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ, 

ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ (.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α..-Π.Ε.Ε.Τ.) (μζςω e-mail:  
secaplas@otenet.gr) 

17.  ΤΛΛΟΓΟ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟ (μζςω e-mail: naval@tee.gr) 
18.  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (μζςω e-mail:info@shipinvestigation.gr)  
19.  ΩΜΑΣΕΙΟ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΑΣΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩ (Ω.Ν.Π.Α.Π.)  

(μζςω e-mail:info@sonpap.gr, psapu@psapu.gr ) 
20.  ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ο.Ν.Π.Ε.) (μζςω email :onpe@onpe.gr)  
21.  ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΝΩΙ (ΕΝΩΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΑΚΣΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ) 

(μζςω e-mail:dne@otenet.gr) 
22.  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΦΩΝ (μζςω 

email:penetis2001@yahoo.gr)  
23.  ΤΛΛΟΓΟ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΟ ΠΑΣΡΩΝ 

(μζςω e-mail: snplp@gmail.com & gtelonis@otenet.gr)  
24.  ΧΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΕΜΠ (μζςω μζςω e-mail: 

secretariat@naval.ntua.gr)  
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ΙΙΙ.  ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

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

2.  ΤΝΑΝΠ /Γενικι Γραμματεία/Γρ. κ. Γενικοφ Γραμματζα Αιγαίου και Νθςιωτικισ Πολιτικισ (υ.τ.α.) 

3.  ΤΝΑΝΠ/Γενικι Γραμματεία Λιμζνων, Λιμενικισ Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν Επενδφςεων/Γρ. κ. Γενικοφ 
Γραμματζα (υ.τ.α.) 

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

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

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

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

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

9.  ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/Γρ.κ.ΔΚΓϋ 

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

11.  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) 

12.  ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΚΕΠ/ΔΕΠ 

13.  ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΚΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ 

14.  ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΚΕΠ/ΔΙΜΕΚΑΠ 

15.  ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΚΕΠ/ΔΚΕΟ 

16.  ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΚΒϋ/ΔΑΝ 

17.  ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΚΑ’/ΔΕΠΙΧ 

18.  ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΚΒϋ/ΔΘ 

19.  ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΚΒϋ/ΔΝΕΡ 

20.  ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΚΒϋ/ΔΕΚΝ 

21.  ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΚΔϋ/ΔΗΔΕΠ 

22.  ΤΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΙΛΙΚΤΠ 

23.  ΤΝΑΝΠ/ΓΓ/ΓΔ/ΔΔΤ 

24.  ΤΝΑΝΠ/Γρ.ΜΜΕ&Δ 
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