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 1. Δπί ηνπ ζέκαηνο, ζαο γλσξίδεηαη φηη κε ην άξζξν 9 ηεο (Α) ζρεηηθήο πξνβιέπνληαη νη φξνη θαη νη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο κε πινία ηα νπνία εθηεινχλ δξνκνιφγηα ηνπ εζσηεξηθνχ. Άπαληεο (επηβάηεο, 

πινίαξρνη θαη κέιε πιεξσκάησλ) νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο αλαξηεκέλεο νδεγίεο ζηε ζρεηηθή 

ηζηνζειίδα ηνπ Τ.ΝΑ.Ν.Π. (www.ynanp.gr → Οδηγίες και ερωηημαηολόγια επιβαηών → Αναλσηικές οδηγίες), νη 

νπνίεο ζαο δηαβηβάδνληαη ζπλεκκέλα. 

 2. Μεηαμχ ησλ νδεγηψλ, νη νπνίεο δπλάκεη ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ ηεο ππφςε Κ.Τ.Α. έρνπλ αλαγθαζηηθφ 

ραξαθηήξα, πεξηιακβάλνληαη θαη νδεγίεο νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Τπεξεζίαο καο 

θαη δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο (03) γεληθέο θαηεγνξίεο νδεγηψλ – θαλφλσλ: 

2.1. Οδεγίεο – θαλφλεο πξν απφπινπ ηνπ πινίνπ θαη επηβίβαζεο ησλ επηβαηψλ. 

2.2. Οδεγίεο – θαλφλεο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ πινπ. 

2.3. Οδεγίεο – θαλφλεο γηα ηε δηαρείξηζε χπνπηνπ ή επηβεβαησκέλνπ θξνχζκαηνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηαμηδηνχ. 

  Οη γεληθέο θαηεγνξίεο νδεγηψλ – ειέγρσλ, θαζψο θαη ησλ ζεκείσλ ειέγρσλ θαη ησλ παξαβάζεσλ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ζπλεκκέλν ζην παξφλ έγγξαθν ΠΗΝΑΚΑ . 

 3. Ο έιεγρνο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ησλ νδεγηψλ – θαλφλσλ απφ ηνπο επηβάηεο, ηα κέιε ησλ 

πιεξσκάησλ θαη ησλ πινηάξρσλ ησλ πινίσλ, εληάζζεηαη ζηελ άζθεζε ησλ αζηπλνκηθψλ θαζεθφλησλ ησλ 

ζηειερψλ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο – Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο, θαζψο νη ππφςε έιεγρνη αζθνχληαη ζηνπο ρψξνπο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. Οη ζρεηηθέο παξαβάζεηο βεβαηψλνληαη ζε ηξηπιφηππν έληππν, ζχκθσλα κε ην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ηεο (Α) ζρεηηθήο, ςεθηαθφ ππφδεηγκα ηνπ νπνίνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξφλ έγγξαθν γηα ρξήζε, 

κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηα άξζξα 16, 17 θαη 18 απηήο θαη ζηνπο παξαβάηεο επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ 

πξφζηηκν εθαηφλ πελήληα επξψ (150,00€). 

http://www.ynanp.gr/


 

 4. Οδεγίεο – θαλφλεο πξν απφπινπ ηνπ πινίνπ θαη επηβίβαζεο ησλ επηβαηψλ – δηελέξγεηα ειέγρσλ πνπ 

εληάζζνληαη ζην πεδίν αξκνδηνηήησλ Ληκεληθήο Αζηπλνκίαο: 

4.1. Αλακνλή επηβαηψλ γηα επηβίβαζε ζην πινίν – ηήξεζε ηνπιάρηζηνλ 1,5 κέηξνπ απφζηαζεο κεηαμχ 

ηνπο. 

4.2. πκπιήξσζε ηνπ Δληχπνπ – Δξσηεκαηνινγίνπ Γήισζεο Τγείαο. 

4.3. Θεξκνκέηξεζε επηβαηψλ. 

4.4. Σνπνζέηεζε αληηζεπηηθνχ δηαιχκαηνο ζηελ είζνδν ηνπ πινίνπ. 

4.5. Με επηβίβαζε επηβαηψλ ζην πινίν, εθφζνλ παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα ηνπ θνξσλατνχ COVID-19 ή 

εάλ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε άηνκα πνπ λνζνχλ απφ ηελ αλσηέξσ αζζέλεηα. Δπίζεο, επηβάηεο νη νπνίνη 

αξλνχληαη λα θνξέζνπλ κάζθεο πξνζψπνπ ή αξλνχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ην Έληππν – 

Δξσηεκαηνιφγην Γήισζεο Τγείαο δελ ζα επηβηβάδνληαη ζην πινίν. 

 5. Οδεγίεο – θαλφλεο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ πινπ – δηελέξγεηα ειέγρσλ πνπ εληάζζνληαη ζην πεδίν 

αξκνδηνηήησλ Ληκεληθήο Αζηπλνκίαο: 

5.1. Δλεκέξσζε ησλ επηβαηψλ γηα ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα πξνθχιαμεο απφ ηνλ ηφ κε ερεηηθά κελχκαηα, 

βίληεν θ.ιπ. 

5.2. ήκαλζε ζε θαζίζκαηα επηβαηψλ γηα ην πνπ επηηξέπεηαη λα θαζίζνπλ θαη πνπ φρη. 

5.3. Υξήζε καζθψλ (πθαζκάηηλσλ ή ρεηξνπξγηθψλ κίαο ρξήζεο) ζε φινπο ηνπο ρψξνπο θαη θαζ' φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ απφ φινπο ηνπο επηβάηεο, ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο θαη ηνπο πινηάξρνπο. 

    Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο δχλαληαη μην να κάνοσν τρήζη ηης μάζκας ζε                          

    ζπγθεθξηκέλνπο εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο ρψξνπο, ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα ππάξρεη γξαπηφ            

    θείκελν, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ ζα δηελεξγήζεη ε εηαηξεία (π.ρ. ζην 

    κεραλνζηάζην, ζηε γέθπξα θ.ιπ.), αλαθνξηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε 

    κάζθαο απφ ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο. 

5.4. Σήξεζε απφζηαζεο κεηαμχ ησλ επηβαηψλ ζηνπο εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ πινίνπ, 

ηνπιάρηζηνλ 1,5 κέηξνπ. 

5.5. Σνπνζέηεζε επηδαπέδηαο ζήκαλζεο ηήξεζεο απνζηάζεσλ ζηα ζεκεία πνπ βξίζθνληαη νη reception, ηα 

θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (θαθεηέξηεο, εζηηαηφξηα), νη ηνπαιέηεο θαη νη ρψξνη 

ππνδνρήο ησλ επηβαηψλ. 

5.6. Σνπνζέηεζε – χπαξμε πξνζηαηεπηηθψλ (γπάιηλα ή plexiglass) δηαρσξηζηηθψλ ζηα θαηαζηήκαηα 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ζηνπο ρψξνπο εμππεξέηεζεο ησλ επηβαηψλ (reception). 

5.7. Έιεγρνο απφ κέιε ηνπ πιεξψκαηνο ηνπ πινίνπ γηα ηελ είζνδν ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνχ αηφκσλ ζηηο 

θνηλφρξεζηεο ηνπαιέηεο θαη ηήξεζεο ειάρηζηεο απφζηαζεο ηνπιάρηζηνλ 1,5 κέηξνπ. 

5.8. Με ρξήζε ησλ αλειθπζηήξσλ εθηφο ηεο πεξίπησζεο χπαξμεο αλάγθεο (ΑκεΑ, ειηθησκέλνη, 

ηξαπκαηίεο). ηελ πεξίπησζε απηή ν κέγηζηνο αξηζκφο αηφκσλ πνπ δχλαηαη λα εηζέιζεη ζηνπο 
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αλειθπζηήξεο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλάεη ην 40% ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπφκελνπ – αλαγξαθφκελνπ 

αξηζκνχ αηφκσλ. ε πινία πνπ ππάξρνπλ θπιηφκελεο ζθάιεο, απαγνξεχεηαη γεληθά ε ρξήζε ηνπ 

αλειθπζηήξα, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απαηηείηαη ε ρξήζε απφ ειηθησκέλνπο, ΑκεΑ, ηξαπκαηίεο 

θ.ιπ. 

5.9. Υξήζε θακπίλαο απφ έλα (01) άηνκν. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε – δηακνλή ηεο θακπίλαο ζε έσο θαη 

ηέζζεξα (04) άηνκα, ζηελ πεξίπησζε πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα ή ζηελ πεξίπησζε ζπλνδψλ 

ΑκεΑ ή αηφκσλ πνπ ρξήδνπλ θξνληίδαο. 

5.10. Σνπνζέηεζε αληηζεπηηθψλ δηαιπκάησλ ζηηο ηνπαιέηεο, ζηηο reception, ζηνπο ρψξνπο ππνδνρήο ησλ 

επηβαηψλ, ζηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ησλ πινίσλ. 

5.11. ηα εζηηαηφξηα δελ πξέπεη λα ππάξρεη κπνπθέο κε απηνζεξβίξηζκα ησλ πειαηψλ – επηβαηψλ. Σα 

ηξφθηκα ζα πξέπεη λα παξαδίδνληαη απφ ην αξκφδην πιήξσκα, θιεηζηφ ζε παθέην. Όια ηα 

καραηξνπήξνπλα, ηα πηάηα, νη ραξηπεηζέηεο, ηα αιαηνπίπεξα, ν δίζθνο, ηα αλαςπθηηθά θαη ηα 

θαιακάθηα, ζα πξέπεη λα είλαη κίαο ρξήζεο. Δάλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη πηάηα θαη καραηξνπήξνπλα 

κίαο ρξήζεο, ηφηε απηά ζα πξέπεη λα πιέλνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη ζηνπο 77 
ν
C θαη άλσ γηα 

ηνπιάρηζηνλ 30 δεπηεξφιεπηα, ή ζηνπο 82 
ν
C, ή κε δηάιπκα ρισξίνπ 200 ppm ζε ειάρηζηε 

ζεξκνθξαζία 24 
o
C κε ρξφλν έθζεζεο 7 δεπηεξφιεπηα θαη κεηά λα ζηεγλψλνπλ ζηνλ αέξα. 

 6. Οδεγίεο – θαλφλεο γηα ηε δηαρείξηζε χπνπηνπ ή επηβεβαησκέλνπ θξνχζκαηνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ 

– δηελέξγεηα ειέγρσλ πνπ εληάζζνληαη ζην πεδίν αξκνδηνηήησλ Ληκεληθήο Αζηπλνκίαο: 

  ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ δηαπηζησζεί χπνπην θξνχζκα (κέινο πιεξψκαηνο ή 

επηβάηεο) ηφηε ην άηνκν ζα πξέπεη λα απνκνλσζεί. Γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ εθαξκφδεηαη ζρέδην ηνπ 

πινίνπ γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ζπκβάλησλ COVID-19, ην νπνίν πεξηιακβάλεη: 

6.1. Σν άηνκν – χπνπην θξνχζκα θνξάεη κάζθα πξνζψπνπ, γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ δηαζπνξάο 

ζηαγνληδίσλ. 

6.2. Απνκφλσζε ζε θακπίλα κε θιεηζηή ηελ πφξηα. 

6.3. Ζ παξνρή θξνληίδαο γίλεηαη απφ ζπγθεθξηκέλν κέινο ή ζπγθεθξηκέλα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο 

(θαζαξηφηεηα, ζίηηζε), θάλνληαο ρξήζε κέζσλ πξνζηαζίαο (κάζθα πξνζψπνπ, γάληηα κίαο ρξήζεο, 

αδηάβξνρε ξφκπα, γπαιηά πξνθχιαμεο, πνδνλάξηα θαη ηήξεζε απφζηαζεο αζθαιείαο ηνπιάρηζηνλ 

ελφο κέηξνπ). 

6.4. ε πινίν ην νπνίν δελ δηαζέηεη θακπίλεο, ν δηαρσξηζκφο ηνπ αηφκνπ ζα γίλεηαη ζε ζεκεία πνπ ζα 

επηηπγράλεηαη ε φζν ην δπλαηφλ ειαρηζηνπνίεζε ηεο επαθήο ηνπ αηφκνπ κε ηα άιια άηνκα θαη κέιε 

ηνπ πιεξψκαηνο θαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ δχν (02) κέηξσλ. Δπίζεο ζα νξηζηεί κία (01) ηνπαιέηα 

ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αζζελή, ελψ ν αζζελήο ζα θνξάεη ππνρξεσηηθά 

κάζθα πξνζψπνπ. Δπηπιένλ ζηνλ αζζελή ζα πξέπεη λα παξέρνληαη μερσξηζηέο ζαθνχιεο γηα ηελ 

απφξξηςε ησλ απνξξηκκάησλ (κάζθεο πξνζψπνπ, γάληηα, ραξηνπεηζέηεο θ.ιπ.). 

6.5. ε πεξίπησζε χπνπηνπ ή επηβεβαησκέλνπ θξνχζκαηνο ηνπ θνξσλατνπ COVID-19 εληφο ηνπ πινίνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, δελ ζα επηβηβάδνληαη επηβάηεο απφ ηνπο ελδηάκεζνπο ιηκέλεο παξά ζα 

επηηξέπεηαη κφλν ε απνβίβαζε ζε απηνχο. 
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  Δπίζεο θαηαγξάθνληαη απφ ην πιήξσκα νη επαθέο κε άιια άηνκα ή κέιε ηνπ πιεξψκαηνο θαη ελεκεξψλεηαη 

άκεζα ε πιεζηέζηεξε Ληκεληθή Αξρή γηα ηελ παξνρή νδεγηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο. Δίλαη 

ζεκαληηθή ε άκεζε ελεκέξσζε ησλ αξκφδησλ Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Αξρψλ απφ ηε Ληκεληθή Αξρή, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί εάλ είλαη δηαζέζηκε ζην ιηκάλη ε ηθαλφηεηα κεηαθνξάο, απνκφλσζεο 

εξγαζηεξηαθήο δηάγλσζεο θαη θξνληίδαο ηνπ χπνπηνπ πεξηζηαηηθνχ COVID-19. 

 7. Γηα ην πξνζερέο ηξηήκεξν Παξαζθεπή (19-06-2020), άββαην (20-06-2020) θαη Κπξηαθή (21-06-2020) ζα 

δηελεξγεζνχλ εληαηηθνί έιεγρνη ζηα πινία, ηφζν ζηε δηαδηθαζία πξν απφπινπ ηνπο θαη θαηάπινπ απηψλ απφ ηα 

ζηειέρε ησλ αξκφδησλ Ληκεληθψλ Αξρψλ (παξάγξαθνο 4 ηνπ παξφληνο), φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πιφσλ ησλ 

πινίσλ, κε ηελ επηβίβαζε ζε απηά ζηειερψλ απφ Γηεπζχλζεηο ηνπ Α.Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ., θαζψο θαη ησλ ΠΔ.ΓΗ.Λ.. 

(παξάγξαθνη 5 θαη 6 ηνπ παξφληνο). 

 8. Σα ζηειέρε ησλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ  Α.Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. ζα δηελεξγήζνπλ ειέγρνπο ελ πισ ζε πινία πνπ έρνπλ 

αθεηήξηνπο ιηκέλεο ηνλ Πεηξαηά, ηε Ραθήλα θαη ην Λαχξην, ζχκθσλα κε ζρεηηθή δηαηαγή ησλ αξκφδησλ 

Τπεξεζηψλ. 

 9. Σα ζηειέρε ησλ ΠΔ.ΓΗ.Λ.., πνπ ζα νξηζηνχλ απφ ηνλ εθάζηνηε αξκφδην Γηνηθεηή, ζα πξνβνχλ ζε ειέγρνπο 

ελ πισ, απφ ιηκέλεο νη νπνίνη βξίζθνληαη πιεζίνλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ΠΔ.ΓΗ.Λ.., ζε ζπλελλφεζε κε ηηο 

αξκφδηεο Ληκεληθέο Αξρέο, αλαθνξηθά κε ηα πινία, θαη ηα δξνκνιφγηα πνπ εθηεινχλ (ζπλδέζεηο λεζηψλ, π.ρ. Ρφδνο 

– Κσο, Ρφδνο – χκε, Κσο – Νίζπξνο, Υίνο – Φαξά, Καβάια – Θάζνο, χξνο – Σήλνο, χξνο – Μχθνλνο, 

Ζγνπκελίηζα – Κέξθπξα θ.ιπ.) 

 10. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλδέζεσλ Νεάπνιεο Βνηψλ – Κχζεξα, Νεάπνιεο Βνηψλ – Διαθφλεζνο, Κπιιήλε – 

Εάθπλζνο θαη ιηκέλσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Ληκελαξρείνπ ηπιίδαο κε ιηκέλεο λήζνπ Δπβνίαο, νη ελ πισ έιεγρνη ζα 

δηελεξγεζνχλ απφ ζηειέρε ησλ νηθείσλ Ληκεληθψλ Αξρψλ, θαηφπηλ ζρεηηθήο εληνιήο θαη έγθξηζεο ηνπ αξκφδηνπ 

ΠΔ.ΓΗ.Λ.., ζχκθσλα κε ηηο δξνκνινγηαθέο ππνρξεψζεηο ησλ πινίσλ. 

 11. Όια ηα ζηειέρε πνπ ζα δηελεξγήζνπλ ηνπο έιεγρνπο, ζα ιάβνπλ ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο (π.ρ. 

κάζθεο πξνζψπνπ ή/θαη πξνζσπίδεο, γάληηα κίαο ρξήζεο, ηήξεζε απνζηάζεσλ αζθαιείαο), ελψ επηπιένλ ηα 

ζηειέρε πνπ ζα πξνβνχλ ζηνπο ελ πισ ειέγρνπο, ζα θέξνπλ εππξεπή πνιηηηθή πεξηβνιή θαη ζα έρνπλ καδί ηνπο 

ηελ ππεξεζηαθή ηνπο ηαπηφηεηα, ηελ νπνία ζα επηδεηθλχνπλ θάζε θνξά πνπ πξνβαίλνπλ ζε έιεγρν, δειψλνληαο 

ηελ ηδηφηεηά ηνπο, ηνλ βαζκφ ηνπο θαη ηνλ ζθνπφ ηνπ ειέγρνπ. 

 12.  Απφ ηελ Τπεξεζία καο ζα ρνξεγεζνχλ ζρεηηθά ππνδείγκαηα ησλ ηξηπιφηππσλ εληχπσλ παξαβάζεσλ ζηα 

ζηειέρε ησλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ Α.Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ, καδί κε θφιιεο θαξκπφλ. Σα ππφςε έληππα θαη θφιιεο θαξκπφλ 

ζα ρνξεγεζνχλ ζηα ζηειέρε ησλ ΠΔ.ΓΗ.Λ.. θαη ησλ Ληκεληθψλ Αξρψλ, κε κέξηκλα ησλ Τπεξεζηψλ ηνπο 

(ΠΔ.ΓΗ.Λ.. θαη Ληκεληθέο Αξρέο αληίζηνηρα). 

 13. ηελ πεξίπησζε δηαπίζησζεο ηπρφλ παξαβάζεσλ ελ πισ, ζα ζπκπιεξψλνληαη ηα έληππα ησλ παξαβάζεσλ 

(ηξηπιφηππα) κε ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ησλ παξαβαηψλ. Σν έλα ζηέιερνο (έληππν) ζα επηδίδεηαη ζηνλ παξαβάηε, 

ελψ ηα άιια δχν ζα παξαδίδνληαη ζηα ζηειέρε ηεο ακέζσο επφκελεο Ληκεληθήο Αξρήο ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα 

θαηαπιεχζεη ην πινίν, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζηηο ελδεδεηγκέλεο – πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 17 ηεο (Α) ζρεηηθήο, ήηνη ηελ απνζηνιή ηνπ δεχηεξνπ ζηειέρνπο (εληχπνπ) ηεο παξάβαζεο ζηελ Γ.Ο.Τ. ηνπ 

παξαβάηε θαη ζηελ αξρεηνζέηεζε ηνπ ηξίηνπ ζηειέρνπο (εληχπνπ) ηεο παξάβαζεο ζην αξρείν ηεο Ληκεληθήο 

Αξρήο. 

user
Highlight



 14. Γηα θάζε παξάβαζε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηεο (Α) ζρεηηθήο, πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή αληηξξήζεσλ 

εληφο πέληε (05) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο παξάβαζεο ζηνλ παξαβάηε. Οη αληηξξήζεηο ζα 

ππνβάιινληαη είηε ειεθηξνληθά ζην e-mail ηεο Ληκεληθήο Αξρήο, είηε κέζσ fax. Σφζν ην e-mail φζν θαη ν αξηζκφο 

fax ηεο Ληκεληθήο Αξρήο, ζα αλαγξάθνληαη ζην έληππν ηεο παξάβαζεο, κε κέξηκλα ησλ ζηειερψλ πνπ ηελ 

βεβαηψλνπλ. 

 

 

 

 

 

 

ΔΠΙΤΝΑΠΣΟΝΣΑΙ: 

1. Έληππν  αλαιπηηθψλ νδεγηψλ (ζει.24) 

2. ΠΗΝΑΚΑ [Οδεγίεο – Καλφλεο – εκεία Διέγρσλ – Παξαβάζεηο (ζει.04)] 

3. Τπφδεηγκα Δληχπνπ Παξάβαζεο (ζει.02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΗ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ: 

1. 1
Ζ
 – 2

Ζ
 – 3

Ζ
 – 4

Ζ
 – 5

Ζ
 – 6

Ζ
 – 7

Ζ
 – 8

Ζ
 – 9

Ζ
 ΠΔ.ΓΗ.Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. 

2. Κεληξηθά Ληκελαξρεία – Ληκελαξρεία 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

Ληκεληθά Σκήκαηα – Ληκεληθνί ηαζκνί (μέζω ηων Προϊζηάμενων Λιμενικών Αρτών) 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

1. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γξ. θ. Τπνπξγνχ (π.η.α.) 

 (e-mail: minister.gram@yna.gov.gr, emkoutou@yna.gov.gr, ebouki@yna.gov.gr) 

2. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ./Γξ. θ. Α/Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. (π.η.α.) 

3. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ./Γξ. θ.θ. Α' Τ/Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. - Β' Τ/Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. (π.η.α.) 

4. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ./Γ.Δ.Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. (π.η.α.) 

6. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ./Γξ. θ. Γ.Κ. Α' 

7. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ./Γ.Θ.. - Γ.Π. 

Ο Γιεσθσνηής Α' Κλάδοσ 

 

 

Τποναύαρτος Λ.. ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΟ Γεώργιος 

mailto:minister.gram@yna.gov.gr
mailto:emkoutou@yna.gov.gr
mailto:ebouki@yna.gov.gr
user
Highlight




