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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΟΙΩΝ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 
 
Πειραιάς,  01-04-2019 
Αρ.Πρωτ.2331.15/23681/2019 

Ταχ. Δ/νση: Γρ. Λαμπράκη 150  

Ταχ. Κώδικας: 18 535, Πειραιάς  

Πληροφορίες: Αντιπλοίαρχος ΛΣ (Τ) Δησερή Αικ.                      ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής 

Τηλ.: 210 4191954  

Fax:  210 4137997                                                                

Ε-mail: eke@hcg.gr  

  

   Θέμα: «Εφοδιασμός καθίσματος-φορείου για τις μετακινήσεις των ΑμεΑ με τα επιβατηγά πλοία». 

Σχετ.: (α) Η αριθ. πρωτ.:2331.15/85088/2018/15-11-2018 διευκρινιστική εγκύκλιος ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ/ΚΕΠ (ΑΔΑ: ΩΕΑΟ4653ΠΩ-ΓΛΧ). 

 (β) Η αριθ. πρωτ.:2070.0/73832/2018/08-10-2018εγκύκλιος ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΚΕΠ (ΑΔΑ: 
73ΣΒ4653ΠΩ-7ΜΛ). 

 (γ) H αριθμ. 4113.297/01/2012/12 υπουργική απόφαση ΥΑΑΝ με θέμα: «Πρότυπη συμφωνία μεταξύ 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οργανισμού που 
αναγνωρίζεται και εξουσιοδοτείται από την Ελλάδα για τη διενέργεια των απαιτούμενων από 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας επιθεωρήσεων, έκδοση, θεώρηση πιστοποιητικών και 
παρακολούθησή τους, εκτός εκείνων που εμπίπτουν σε αρμοδιότητα αναγνωρισμένου 
οργανισμού του ΕΚ 391/2009 και των συναφών αυτού διατάξεων, για πλοία που φέρουν την 
ελληνική σημαία» (334 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 (δ) Η αριθ. 4113.311/01/2013 ΥΑ υπουργική απόφαση ΥΝΑ σχετικά με «Πρότυπη συμφωνία μεταξύ 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και Αναγνωρισμένου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 391/2009, Οργανισμού, για την παροχή από τον Αναγνωρισμένο Οργανισμό υπηρεσιών 
προβλεπόμενων από την υφιστάμενη νομοθεσία σε πλοία και τις εταιρίες αυτών» (3049 Β΄), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

1. Σε εκτέλεση των παραγράφων 5 και 6 της (α) σχετικής και των οριζομένων της (β) ομοίας, εντέλλονται οι 

Λιμενικές Αρχές, με τη συνδρομή των Τοπικών Κλιμακίων τους, να προβούν άμεσα σε διαπίστωση 

εφοδιασμού του καθίσματος-φορείου στα επιβατηγά πλοία, που  ελλιμενίζονται στην περιοχή 

δικαιοδοσίας τους. Υπενθυμίζεται ότι,  σύμφωνα με τα οριζόμενα των (α) και (β) σχετικών, καταληκτική 

ημερομηνία για τη διαπίστωση συμμόρφωσης  των υπόχρεων πλοίων με την απαίτηση εφοδιασμού του 

προαναφερομένου ιατρικού εξοπλισμού είναι η 01-05-2019. 

2. Ακολούθως, εντέλλονται οι Λιμενικές Αρχές να προβούν άμεσα στη διαγραφή της σχετικής παρατήρησης  

σε Πρωτόκολλα Γενικής Επιθεώρησης  (ΠΓΕ) ή Πιστοποιητικά Ασφαλείας Επιβατηγών Πλοίων (ΠΑΕΠ) που 

εκδίδονται από τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ) ή από Λιμενικές Αρχές εκ μέρους του ΚΕΠ. 

3. Σε επιβατηγά πλοία που εφοδιάζονται Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας 

Επιβατηγού Πλοίου από Οργανισμό, που έχει εξουσιοδοτηθεί από την Αρχή είτε δυνάμει της (γ) σχετικής 

είτε της (δ) σχετικής απόφασης, απαιτείται όπως η Λιμενική Αρχή, που προβαίνει σε διαπίστωση ύπαρξης 

του καθίσματος-φορείου, να συντάξει βεβαίωση, κατά το πρότυπο που επισυνάπτεται στην παρούσα. Εν 
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λόγω βεβαίωση να επιδοθεί με μέριμνα των ενδιαφερομένων στον φορέα πιστοποίησης έκαστου 

επιβατηγού πλοίου, προκειμένου να διαγραφεί η σχετική παρατήρηση που καταχωρίστηκε από τον 

Οργανισμό στα προαναφερόμενα ναυτιλιακά έγγραφα. Προς διευκόλυνση των Λιμενικών Αρχών θα 

αποσταλεί με το παρόν έγγραφο το πρότυπο βεβαίωσης σε επεξεργάσιμη μορφή doc. 

4. Κατά αναλογία της παραγράφου 3 του παρόντος, ενεργούν  οι Λιμενικές Αρχές και στα επιβατηγά πλοία, 

που φέρουν σημαία άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας  και είναι υπόχρεα στον 

εφοδιασμό του προαναφερόμενου ιατρικού εξοπλισμού. 

5. Οι πλοιοκτήτριες/διαχειρίστριες εταιρείες, μέσω των ενώσεών τους, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν 

για έγκαιρο εφοδιασμό του απαιτούμενου εξοπλισμού και άμεση αποκατάσταση των παρατηρήσεων που 

έχουν καταχωριστεί σε ΠΑΕΠ και ΠΓΕ των υπόψη πλοίων. Προς αποφυγή σύγχυσης και περιττού 

διοικητικού φόρτου των Λιμενικών Αρχών να αναληφθούν άμεσα και πριν την 01-05-2019  οι απαραίτητες 

ενέργειες εκ μέρους των πλοιοκτητριών/διαχειριστριών εταιρειών, με την υποβολή σχετικής αίτησης στην 

αρμόδια Λιμενική Αρχή. Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποκατάσταση των καταχωρηθεισών 

παρατηρήσεων επί των ΠΑΕΠ και των ΠΓΕ των υπόχρεων πλοίων συνεπάγεται την επιβολή του μέτρου 

απαγόρευσης του απόπλου τους. 

6. Οι Αναγνωρισμένοι Οργανισμοί παρακαλούνται για τις άμεσες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες, έχοντας 

ως γνώμονα την απρόσκοπτη λειτουργία των πλοίων σε σχέση με την ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των 

Ατόμων με Αναπηρία  (ΑμεΑ). 

7. Επισημαίνεται ότι, το κάθισμα-φορείο για τη μεταφορά των ΑμεΑ, απαιτείται να διαπιστωθεί σε όλα τα 

υπόχρεα Επιβατηγά Πλοία (πλοία που εξ ορισμού  μεταφέρουν άνω των 12 επιβατών) και πρέπει να 

καλύπτει κατ΄ ελάχιστον τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 

7.1. να είναι κατάλληλο για άμεση μεταφορά ασθενών από χώρους με περιορισμένη προσβασιμότητα,  

7.2. να διαθέτει τουλάχιστον 4 λαβές, για να είναι εφικτή η εύκολη και άμεση μετακίνηση του καθίσματος 

φορείου σε κλίμακες ή ανισόπεδα τμήματα, 

7.3. να διαθέτει ελαφρύ σκελετό κατασκευασμένο από αλουμίνιο, 

7.4. να αναδιπλώνεται και να αποθηκεύεται εύκολα, 

7.5. να διαθέτει δύο πτυσσόμενες χειρολαβές, 

7.6. να διαθέτει δύο τροχούς στο πίσω μέρος του και η κίνησή του να γίνεται με αυτές, 

7.7. να έχει δυνατότητα μέγιστου βάρους φορτίου τουλάχιστον 150 kg, 

7.8. να διαθέτει πιστοποιητικό έγκρισης τύπου. 

8. Αναφορικά με την οριστικοποίηση και την υλοποίηση της ειδικής εκπαίδευσης για θέματα των 

μετακινήσεων των ΑμεΑ με τα επιβατηγά πλοία, θα ενημερωθείτε με νεότερο έγγραφο της Υπηρεσίας.   

 

     Ο Διευθυντής Κλάδου Ελέγχου Πλοίων 

 

   Υποναύαρχος ΛΣ(Τ) Ζήκας Ιωάννης 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ-ΦΟΡΕΙΟΥ 

 
1. Με την παρούσα βεβαιώνεται ότι την ….-04-2019 διαπιστώθηκε επί του Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Ρ (διαγράφεται 

ανάλογα) …………………..……………………Νηολογίου …………………………….  η ύπαρξη φορείου-

καθίσματος κατά τα οριζόμενα των ακολούθων εγκυκλίων:  

 αριθ. πρωτ.:2070.0/73832/2018/08-10-2018 εγκύκλιος ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΚΕΠ (ΑΔΑ: 

73ΣΒ4653ΠΩ-7ΜΛ)  

 αριθ. πρωτ.:2070.0/73832/2018/08-10-2018 εγκύκλιος ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΚΕΠ (ΑΔΑ: 

73ΣΒ4653ΠΩ-7ΜΛ). 

2. Ακολούθως δύναται να διαγραφεί η σχετική παρατήρηση που έχει καταχωριστεί στο αριθ. πιστ.: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας Επιβατηγού Πλοίου (διαγράφεται 

ανάλογα) που εκδόθηκε από τον ………………………….(καταχωρείται ο Οργανισμός που εξέδωσε το 

προαναφερόμενο πιστοποιητικό). 

                                          Τόπος (καταχωρείται ανάλογα), …. - 04-2019 

 

Ο βεβαιών την ύπαρξη του ως άνω ιατρικού εξοπλισμού. 

          

 

 

Θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο ΤΚΕΠ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Ι.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

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

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1.  Πλοιοκτήτριες-Διαχειρίστριες Εταιρείες (μέσω των ενώσεων τους) 
2.  Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (μέσω e-mail: esaea@otenet.gr) 
3.  Υπουργείο Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων /Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/Τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (μέσω e-mail:TTsagris@justice.gov.gr)   
4.  ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ν.Ε.Ε.) 

(μέσω e-mail: hcs@nee.gr&nee@nee.gr ) 
5.  ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ (Ε.Ε.Ε.) (Ακτή Μιαούλη 85, Τ.Κ. 18536 Πειραιάς /Τηλ.: 2104291159, Φαξ: 

2104291166) 
6.  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓOY ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Σ.Ε.Ε.Ν.) 

(μέσω e-mail: seen@ath.forthnet.gr) 
7.  ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 

(μέσω e-mail: info@shortsea.gr) 
8.  EΝΩΣΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Δ.Γούναρη 2,τ.κ. 185 32  Πειραιάς / Τηλ.: 2104175676, Φαξ: 2104175676) 
9.  ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (μέσω e-mail: epest@epest.gr) 
10.  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Π.Ν.Ο.) (μέσω e-mail:gram@pno.gr) (με την παράκληση όπως 

ενημερώσει και λοιπές ναυτεργατικές Οργανώσεις δυνάμεώς της) 
11.  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν. (μέσω e-mail:info@pepen.gr) 
12.  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν. (μέσω e-mail: pemen@otenet.gr) 
13.  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΕΝ “Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ” (Νοταρά 108, Τ.Κ. 18536  

Πειραιάς/ Τηλ.: 2104280102, Φαξ: 2104521050) 
14.  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΝΑΥΤΩΝ ΕΝ (Κολοκοτρώνη 132, Τ.Κ. 18536  Πειραιάς, Τηλ.: 2104519061, Φαξ: 

2104517529) 
15.  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ, 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ.-Π.Ε.Ε.Υ.) (μέσω e-mail: secaplas@otenet.gr) 
16.  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (μέσω e-mail: naval@tee.gr) 
17.  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (μέσω e-mail:info@shipinvestigation.gr)  
18.  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΩ.Ν.Π.Α.Π.)  

(μέσω e-mail:info@sonpap.gr, psapu@psapu.gr ) 
19.  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΕΝΩΣΗ) ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ (μέσω 

email :psa@psa.gr)  
20.  ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (ΕΝΩΣΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ) 

(μέσω e-mail:dne@otenet.gr) 
21.  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (μέσω 

email:penetis2001@yahoo.gr)  
22.  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 

(μέσω e-mail: snplp@gmail.com & gtelonis@otenet.gr)  
23.  ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΕΜΠ (μέσω μέσω e-mail: secretariat@naval.ntua.gr)  
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ΙΙΙ.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1.  ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (υ.τ.α.) 

2.  ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (υ.τ.α.) 

3.  ΥΝΑΝΠ /Γενική Γραμματεία/Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα (υ.τ.α.) 

4.  ΥΝΑΝΠ/Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων/Γρ. κ. Γενικού 
Γραμματέα (υ.τ.α.) 

5.  ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Γρ.κ.Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (υ.τ.α.) 

6.  ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Γρ.κ.Α΄ Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (υ.τ.α.) 

7.  ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Γρ.κ.Β΄ Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (υ.τ.α.) 

8.  ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Γρ.κ.ΔΚΑ΄ 

9.  ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Γρ.κ.ΔΚΒ΄ 

10.  ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Γρ.κ.ΔΚΓ΄ 

11.  ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Γρ.κ.ΔΚΔ΄ 

12.  1η , 2η ,3η, 4η ,5η ,6η , 7η ,8η  & 9η Περιφερειακές Διοικήσεις ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (μέσω 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) 

13.  ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΚΕΠ/ΔΕΠ 

14.  ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΚΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ 

15.  ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΚΕΠ/ΔΙΜΕΚΑΠ 

16.  ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΚΕΠ/ΔΚΕΟ 

17.  ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΚΒ΄/ΔΑΝ 

18.  ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΚΑ’/ΔΕΠΙΧ 

19.  ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΚΒ΄/ΔΘΣ 

20.  ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΚΒ΄/ΔΝΕΡ 

21.  ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΚΒ΄/ΔΕΚΝ 

22.  ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΚΔ΄/ΔΗΔΕΠ 

23.  ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΙΛΙΚΥΠ 

24.  ΥΝΑΝΠ/ΓΓ/ΓΔ/ΔΔΥ 

25.  ΥΝΑΝΠ/Γρ.ΜΜΕ&ΔΣ 
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