
 

\\NAS_DTHS\new_DTHS_fileserver\dths\ΔΘ 2021-2022\2.ΔΘ 2\1.ΑΓΟΝΕ\ΕΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΥΩΝ\Η ΠΙΝΣ ΛΑΙΝ\3.ΚΗΡΤΞΗ ΕΚΠΣΩΣΟΤ Η 

ΠΙΝΣ ΛΑΙΝ Ν.Ε..doc 
ελίδα 1 από 3 

                                                            ΑΜΕΟ  - ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ     Πειραιάσ, 29 Ιουλίου 2022 
ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ –    Αριθ. πρωτ.: 2252.1.8/54740/22 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ 
ΚΛΑΔΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΑΛΑΙΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   
ΣΜΗΜΑ Β΄        
 
Σαχ. Δ/νςη :Ακτή Βαςιλειάδη (Πφλεσ Ε1 - Ε2)  ΠΡΟ:  Ωσ Πίνακασ Αποδεκτών 
Σαχ. Κώδικασ :185 10 Πειραιάσ 
Σηλζφωνο :213 1374260          
e-mail  :dths@hcg.gr     
 
ΘΕΜΑ: Κήρυξη τησ εταιρείασ με την επωνυμία «Η ΠΙΝΣ ΛΑΪΝ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» 
ζκπτωτησ τησ ι) υπ’ αριθμ. 2252.1.3.56/48319/06-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΖ4653ΠΩ-ΒΕ5) 
ςφμβαςησ ανάθεςησ δημόςιασ υπηρεςίασ για την εξυπηρζτηςη τησ δρομολογιακήσ 
γραμμήσ: α)ΘΗΡΑ – ΗΣΕΙΑ – ΚΑΟ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟ 
και επιςτροφή, β) ΗΣΕΙΑ – ΚΑΟ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟ 
και επιςτροφή και γ)ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΗΣΕΙΑ – ΚΑΟ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ – ΔΙΑΦΑΝΙ – 
ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟ και επιςτροφή, και τησ ιι) υπ’αριθμ.2252.1.3.57/48337/06-07-2022 
(ΑΔΑ: 9Π4Ω4653ΠΩ-Α0Κ) ςφμβαςησ ανάθεςησ δημόςιασ υπηρεςίασ για την εξυπηρζτηςη 
τησ δρομολογιακήσ γραμμήσ ΠΕΙΡΑΙΑ ή ΛΑΤΡΙΟ - ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ και επιςτροφή  
 

Α Π Ο Φ Α  Η 

 
Ζχοντασ υπ’ όψιν: 
 

1. Σισ διατάξεισ, 
α)του ν.4948/2022 «Κφρωςθ Κϊδικα νομοκεςίασ καλάςςιων ενδομεταφορϊν και 

δικαιωμάτων επιβατϊν» (ΦΕΚ Αϋ125) 

β)του ν.4413/2016 «Ανάκεςθ και εκτζλεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ – Εναρμόνιςθ με τθν 
Οδθγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26θσ Φεβρουαρίου 2014 
ςχετικά με τθν ανάκεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ (EE L94/1/28.3.2014) και άλλεσ διατάξεισ» 
(Αϋ148).   

γ)του ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Αϋ147).  
 δ)του π.δ.70/2015 «Αναςφςταςθ των Τπουργείων Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Τποδομϊν … 
Τπουργείο Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ» (Aϋ114), και του π.δ.83/2019 «Διοριςμόσ 
Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν.» (Aϋ 121). 

2.Σθν υπ’αρικμ.2252.1.1/42121/21/11-06-2021 Απόφαςθ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ.ΔΘ Βϋ 
«Προκιρυξθ Αρχικοφ Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν Εξυπθρζτθςθ Δρομολογιακϊν Γραμμϊν με 
ςφναψθ φμβαςθσ ι υμβάςεων Ανάκεςθσ Δθμόςιασ Τπθρεςίασ διάρκειασ από 01/11/2021 μζχρι 
31/10/2022 για τισ ςυμβάςεισ ενόσ ζτουσ ι μζχρι 31/10/2023 για τισ ςυμβάςεισ διετοφσ διάρκειασ» 
(ΑΔΑ: 90684653ΠΩ-Ω6) και ειδικότερα το κεφάλαιο Χ. ΕΚΠΣΩΕΙ – ΚΤΡΩΕΙ – ΛΤΘ ΤΜΒΑΘ – 
ΕΤΧΕΡΕΙΕ ΔΙΟΙΚΘΘ του Παραρτιματοσ Ι αυτισ 
 3.Σθν υπ’αρικμ.2252.1.3.56/48319/06-07-2022 ςφμβαςθ ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ για 
τθν    εξυπθρζτθςθ τθσ δρομολογιακισ γραμμισ: α)ΘΘΡΑ – ΘΣΕΙΑ – ΚΑΟ – ΠΘΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ – 
ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΘ – ΡΟΔΟ και επιςτροφι, β) ΘΣΕΙΑ – ΚΑΟ – ΠΘΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ – ΔΙΑΦΑΝΙ – 
ΧΑΛΚΘ – ΡΟΔΟ και επιςτροφι και γ)ΘΡΑΚΛΕΙΟ – ΘΣΕΙΑ – ΚΑΟ – ΠΘΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ – ΔΙΑΦΑΝΙ – 
ΧΑΛΚΘ – ΡΟΔΟ και επιςτροφι (ΑΔΑ: Ψ4ΚΗ4653ΠΩ-ΒΕ5) 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

mailto:dths@hcg.gr
ΑΔΑ: 9ΒΞΑ4653ΠΩ-ΡΙΕ
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 4.Σθν υπ’αρικμ.2252.1.3.57/48337/06-07-2022 ςφμβαςθ ανάκεςθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ για 
τθν    εξυπθρζτθςθ τθσ δρομολογιακισ γραμμισ ΠΕΙΡΑΙΑ ι ΛΑΤΡΙΟ - ΘΘΡΑ – ΑΝΑΦΘ και επιςτροφι 
(ΑΔΑ: 9Π4Ω4653ΠΩ-Α0Κ)  

5.α)Σθν υπ’ αρικμ. 9004057945/27-06-2022 εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ 
ΣΡAΠΕΗΑ EUROBANK A.E., ποςοφ εκατόν δζκα χιλιάδων διακοςίων δεκαεννζα ευρϊ και είκοςι 
λεπτϊν (110.219,20 €), για τθ γραμμι «ΘΘΡΑ-ΘΣΕΙΑ-ΚΑΟ–ΠΘΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ-ΔΙΑΦΑΝΙ-ΧΑΛΚΘ-
ΡΟΔΟ και επιςτροφι», 

β)Σθν υπ’ αρικμ. 9004057944/27-06-2022 εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ 
ΣΡAΠΕΗΑ EUROBANK A.E., ποςοφ εκατόν δζκα χιλιάδων διακοςίων δεκαεννζα ευρϊ και είκοςι 
λεπτϊν (110.219,20 €), για τθ γραμμι «ΘΣΕΙΑ-ΚΑΟ–ΠΘΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ-ΔΙΑΦΑΝΙ-ΧΑΛΚΘ-ΡΟΔΟ 
και επιςτροφι», 

γ)Σθν υπ’ αρικμ. 9004057942/27-06-2022 εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ 
ΣΡAΠΕΗΑ EUROBANK A.E., ποςοφ είκοςι επτά χιλιάδων πεντακοςίων πενιντα τεςςάρων ευρϊ και 
ογδόντα λεπτϊν (27.554,80 €), για τθ γραμμι «ΘΡΑΚΛΕΙΟ-ΘΣΕΙΑ-ΚΑΟ–ΠΘΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ-
ΔΙΑΦΑΝΙ-ΧΑΛΚΘ-ΡΟΔΟ και επιςτροφι» και 

δ)Σθν υπ’ αρικμ. 9004057943/27-06-2022 εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ 
ΣΡAΠΕΗΑ EUROBANK A.E., ποςοφ είκοςι τεςςάρων χιλιάδων εννιακοςίων δεκαοκτϊ ευρϊ και 
ςαράντα λεπτϊν (24.918,40 €), για τθ γραμμι «ΠΕΙΡΑΙΑ ι ΛΑΤΡΙΟ-ΘΘΡΑ–ΑΝΑΦΘ και επιςτροφι». 

6.Σθν ΩΠ:061430/07-22 (Ο.Ε.) Απόφαςθ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΘ Βϋ, περί ζγκριςθσ 
δρομολογίων του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου OLYMPUS θμαίασ Κφπρου, για το χρονικό διάςτθμα από 
12/07/2022 μζχρι 31/10/2022. 

7.Σθν ΩΠ:092140/07-22 ςθματικι αναφορά ΚΛΠ/Α’ Λ/Σ, περί απαγόρευςθσ απόπλου του 
Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου OLYMPUS θμαίασ Κφπρου ζωσ τθν προςκόμιςθ βεβαιωτικοφ διατιρθςθσ κλάςθσ και 
αξιοπλοΐασ μετά από ηθμιά από τον Ρωςικό Νθογνϊμονα και τθν ΩΠ:130945/07-22 ςθματικι 
αναφορά ΚΛΠ/Α’ Λ/Σ περί ςυνζχιςθσ απαγόρευςθσ απόπλου. 

8.Σο ΩΠ:122106/07-22 ςιμα ΤΝΑΝΠ/ΑΛ-ΕΛΑΚΣ/ΚΕΠ ΑΦ, περί κράτθςθσ του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου 
OLYMPUS θμαίασ Κφπρου ΙΜΟ Νο 7432733. 

9.Σισ ΩΠ:111830/07-22, 151830/07-22 και 181830/07-22 ςθματικζσ αναφορζσ ΚΛΠ/Α’ Λ/Σ, 
περί μθ εκτζλεςθσ εγκεκριμζνων δρομολογίων του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου OLYMPUS θμαίασ Κφπρου. 

10.Σο υπ'αρικμ.2252.3.6/49928/22/12-07-2022 ζγγραφο ΤΝΑΝΠ/ΑΛ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΘ Βϋ για τθν 
εκπλιρωςθ ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων δρομολογικϊν γραμμϊν προσ τθν ανάδοχο εταιρεία με τθν 
επωνυμία «Θ ΠΙΝΣ ΛΑΪΝ ΝΑΤΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ». 

11.Σο από 13/07/2022 ζγγραφο τθσ αναδόχου εταιρείασ με τθν επωνυμία «Θ ΠΙΝΣ ΛΑΪΝ 
ΝΑΤΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» (αρ.πρωτ.ειςερχ.4892/13-07-2022). 

12.Σθν υπ’ αρικμ.2252.1.8/50518/22/13-07-2022 κλιςθ ςε ακρόαςθ προσ τθν ανάδοχο 
εταιρεία με τθν επωνυμία «Θ ΠΙΝΣ ΛΑΪΝ ΝΑΤΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» αναφορικά με τθ μθ εκτζλεςθ των 
εγκεκριμζνων δρομολογίων ςτισ δρομολογιακζσ γραμμζσ α)ΘΘΡΑ – ΘΣΕΙΑ – ΚΑΟ – ΠΘΓΑΔΙΑ 
ΚΑΡΠΑΘΟΤ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΘ – ΡΟΔΟ και επιςτροφι, β) ΘΣΕΙΑ – ΚΑΟ – ΠΘΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ – 
ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΘ – ΡΟΔΟ και επιςτροφι,  γ)ΘΡΑΚΛΕΙΟ – ΘΣΕΙΑ – ΚΑΟ – ΠΘΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ – 
ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΘ – ΡΟΔΟ και επιςτροφι και ΠΕΙΡΑΙΑ ι ΛΑΤΡΙΟ - ΘΘΡΑ – ΑΝΑΦΘ και επιςτροφι 
και ςυναφϊσ τθν ακζτθςθ των ςυμβατικϊν τθσ υποχρεϊςεων. 

13.Σο από 19.07.2022 υπόμνθμα κζςεων ςφμφωνα τθσ εταιρείασ «Θ ΠΙΝΣ ΛΑΪΝ ΝΑΤΣΙΚΘ 
ΕΣΑΙΡΕΙΑ», νομίμωσ εκπροςωπθμζνθσ. 

14.Σο γεγονόσ ότι οι εν γζνει ιςχυριςμοί τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «Θ ΠΙΝΣ ΛΑΪΝ 
ΝΑΤΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», όπωσ αυτοί διατυπϊκθκαν με το από 19.07.2022 υπόμνθμα κζςεων, είναι 
ανεπαρκείσ και αβάςιμοι. 

15.Σο από 18.07.2022 μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου Ρωςικοφ Νθογνϊμονα (αρ. 
πρωτ.ειςερχ. 4995/18-07-2022) 

16.Σα από 18.07.2022 μθνφματα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου Κυπριακισ θμαίασ (αρ. 
πρωτ.ειςερχ. 5007/18-07-2022 και 5024/18-07-2022) 

17.Σο από 25.07.2022 ειςθγθτικό ςθμείωμα Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΘ Βϋ. 

 
 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ο Τ Μ Ε  
 

 1.α) Σην κήρυξη τησ εταιρείασ με την επωνυμία «Η ΠΙΝΣ ΛΑΪΝ ΝΑΤΣΙΚΗ 
ΕΣΑΙΡΕΙΑ», Ακτή Μιαοφλη 5 - Πειραιάσ 18535, Α.Φ.Μ 996999256, Δ.Ο.Τ. ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, 
ζκπτωτησ τησ ι) υπ’ αριθμ. 2252.1.3.56/48319/06-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΖ4653ΠΩ-ΒΕ5) 
ςφμβαςησ ανάθεςησ δημόςιασ υπηρεςίασ για την εξυπηρζτηςη τησ δρομολογιακήσ 

ΑΔΑ: 9ΒΞΑ4653ΠΩ-ΡΙΕ
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γραμμήσ: α)ΘΗΡΑ – ΗΣΕΙΑ – ΚΑΟ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟ 
και επιςτροφή, β) ΗΣΕΙΑ – ΚΑΟ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟ και 
επιςτροφή και γ)ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΗΣΕΙΑ – ΚΑΟ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – 
ΡΟΔΟ και επιςτροφή, και τησ ιι) υπ’αριθμ.2252.1.3.57/48337/06-07-2022 (ΑΔΑ: 
9Π4Ω4653ΠΩ-Α0Κ) ςφμβαςησ ανάθεςησ δημόςιασ υπηρεςίασ για την εξυπηρζτηςη τησ 
δρομολογιακήσ γραμμήσ ΠΕΙΡΑΙΑ ή ΛΑΤΡΙΟ - ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ και επιςτροφή, ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ τησ υπό ςτοιχείο (2) προκήρυξησ και των υπό ςτοιχείο (3)-(4) ςυμβάςεων τησ 
παροφςασ, και 

β) την ολική κατάπτωςη των εγγυητικών επιςτολών καλήσ εκτζλεςησ τησ ΣΡAΠΕΖΑ 
EUROBANK A.E.: 

α)με αριθμό 9004057945/27-06-2022, ποςοφ εκατόν δζκα χιλιάδων διακοςίων 
δεκαεννζα ευρώ και είκοςι λεπτών (110.219,20 €), για τη γραμμή «ΘΗΡΑ-ΗΣΕΙΑ-ΚΑΟ–
ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ-ΔΙΑΦΑΝΙ-ΧΑΛΚΗ-ΡΟΔΟ και επιςτροφή», 

β)με αριθμό 9004057944/27-06-2022, ποςοφ εκατόν δζκα χιλιάδων διακοςίων 
δεκαεννζα ευρώ και είκοςι λεπτών (110.219,20 €), για τη γραμμή «ΗΣΕΙΑ-ΚΑΟ–ΠΗΓΑΔΙΑ 
ΚΑΡΠΑΘΟΤ-ΔΙΑΦΑΝΙ-ΧΑΛΚΗ-ΡΟΔΟ και επιςτροφή», 

γ)με αριθμό 9004057942/27-06-2022, ποςοφ είκοςι επτά χιλιάδων πεντακοςίων 
πενήντα τεςςάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (27.554,80 €), για τη γραμμή «ΗΡΑΚΛΕΙΟ-
ΗΣΕΙΑ-ΚΑΟ–ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ-ΔΙΑΦΑΝΙ-ΧΑΛΚΗ-ΡΟΔΟ και επιςτροφή» και 

δ)με αριθμό 9004057943/27-06-2022, ποςοφ είκοςι τεςςάρων χιλιάδων 
εννιακοςίων δεκαοκτώ ευρώ και ςαράντα λεπτών (24.918,40 €), για τη γραμμή «ΠΕΙΡΑΙΑ ή 
ΛΑΤΡΙΟ-ΘΗΡΑ–ΑΝΑΦΗ και επιςτροφή», 

υπζρ του Ελληνικοφ Δημοςίου, ςφμφωνα με του όρουσ τησ ανωτζρω ςυμβάςεωσ 
και τησ ςχετικήσ προκήρυξησ. 

 
2.Οι ανωτζρω κυρώςεισ επιβάλλονται, καθόςον, η εταιρεία με την επωνυμία «Η 

ΠΙΝΣ ΛΑΪΝ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», από την 11η Ιουλίου 2022 και εντεφθεν δεν εκτελεί τα 
εγκεκριμζνα δρομολόγια τησ υπό ςτοιχείο (6) απόφαςησ τησ παροφςασ, κατά παράβαςη 
των ςυμβατικών τησ υποχρεώςεων για την εξυπηρζτηςη των ακτοπλοϊκών δρομολογιακών 
γραμμών α)ΘΗΡΑ – ΗΣΕΙΑ – ΚΑΟ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟ 
και επιςτροφή, β) ΗΣΕΙΑ – ΚΑΟ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟ και 
επιςτροφή,  γ)ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΗΣΕΙΑ – ΚΑΟ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – 
ΡΟΔΟ και επιςτροφή και ΠΕΙΡΑΙΑ ή ΛΑΤΡΙΟ - ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ και επιςτροφή.  

 
3. Να κοινοποιηθεί για εκτζλεςη.  

  
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ  

 
 

ΙΩΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΣΑΚΗ 
Πίνακασ Αποδεκτϊν 
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«Θ ΠΙΝΣ ΛΑΪΝ ΝΑΤΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», Ακτι Μιαοφλθ 5,Πειραιάσ 18535  
(e-mail:info@seaspeedferries.gr) 
ΙΙ. Κοινοποίθςθ: 
1.ΣΡΑΠΕΗΑ EUROBANK Α.Ε., Όκωνοσ 8, 10557 Ακινα 
2. Τ.Ν.Α.Ν.Π./ΓΔΟΤ/ΔΟΔ 
ΙΙΙ. Εςωτερικι Διανομι: 
1.Γρ. κ. Τπουργοφ  
2.Γρ. κ. Γενικοφ Γραμματζα Λιμζνων και Λιμενικισ Πολιτικισ 
3.Γρ. κ. Γενικοφ Γραμματζα Αιγαίου και Νθςιωτικισ Πολιτικισ 
4.Γρ. κ. Αρχθγοφ 
5.Γρ. κ. Βϋ Τπαρχθγοφ 
6.Γρ. κ. Δ.Κ.Βϋ    
7.Γρ. κ. Νομικοφ υμβοφλου ςτο Τ.Ν.Α.Ν.Π. 
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