
 

 

               

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Πειραιάς,                     22/11/2019  
      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &  Αριθ. Φακέλου: 2223.4-4/84645/2019 
 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ     

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ -               
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ  
ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ   ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής         
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ 
           
Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη                       
Ταχ. Κώδικας : 185 10 Πειραιάς 
Πληροφορίες  : Πλωτάρχης Λ.Σ. (T) 
                            ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ Ηλίας       
Τηλέφωνο      : 213 1374562  
Fax            : 213 1371561 
E-mail   : dan@hcg.gr                                                     
 

 

ΘΕΜΑ: «Έναρξη επιχειρησιακής λειτουργίας Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας» 
 
ΣΧΕΤ: α) ΠΔ 125/2012 (ΦΕΚ 221Α 08-11-2012) 
  β) Αριθ. Πρωτ. 2223.1/89936/2016/20-10-2016 Έγγραφο Υπηρεσίας μας 
               γ)  Αρίθ. Πρωτ. 2223.4-4/32481/07-05-2019 Έγγραφο Υπηρεσίας μας     

1. Όπως έχει καταγραφεί και στο (γ) σχετικό, το σύστημα της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας 
(ΕΕΝΘ) βρίσκεται στο στάδιο δοκιμαστικής λειτουργίας του από την 07-05-2019. Μέχρι σήμερα, μεγάλος 
αριθμός χρηστών χρησιμοποιεί το σύστημα, αποκτώντας εξοικείωση με το νέο περιβάλλον υποβολής 
δηλώσεων. Επιπλέον, οι παρατηρήσεις επί της λειτουργίας του συστήματος και οι προτάσεις βελτιστοποίησής 
του που έχουν υποβληθεί, υπήρξαν ιδιαίτερα χρήσιμες. 

2. Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο το ικανό χρονικό διάστημα κατά το οποίο η ΕΕΝΘ είναι 
πιλοτικά διαθέσιμη στους χρήστες, προγραμματίζεται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος 
σε δύο φάσεις, ως ακολούθως:  

α.  Στις 26 Νοεμβρίου 2019 θα ξεκινήσει η πρώτη φάση της παραγωγικής λειτουργίας της ΕΕΝΘ, κατά 
την οποία οι υπόχρεοι θα πραγματοποιήσουν τη διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησής τους. Η 
ανωτέρω φάση εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περί τις δύο (02) εβδομάδες, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή 
ροή ικανοποίησης των αιτημάτων.  

β.  Στις 10 Δεκεμβρίου 2019 και περί ώρα 00:01 θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση παραγωγικής 
λειτουργίας της ΕΕΝΘ, κατά την οποία οι υπόχρεοι, έχοντας ήδη αποκτήσει πλήρη πρόσβαση και 
δικαιώματα στην ΕΕΝΘ, θα είναι πλέον σε θέση να υποβάλουν δηλώσεις για τα πλοία για τα οποία είναι 
υπεύθυνοι. 

3. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΕΝΘ είναι η http://nmsw.hcg.gr. Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης 
θα απαιτηθεί οι υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων (πράκτορες, πλοίαρχοι, πλοιοκτήτες/εφοπλιστές, διαχειριστές) 
να εγγραφούν εισάγοντας στο σύστημα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα ελέγχονται από τους 
διαχειριστές του συστήματος. Ακολούθως, θα πρέπει να προχωρήσουν στη συσχέτισή τους με πλοία για τα 
οποία θα υποβάλλουν δηλώσεις, εισάγοντας επίσης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η διαδικασία αυτή είναι 
απαραίτητη για την αρχική ταυτοποίηση των χρηστών του συστήματος, γίνεται μόνο μία φορά και είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να έχει ολοκληρωθεί κατά την πρώτη φάση παραγωγικής λειτουργίας της ΕΕΝΘ, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κατά την έναρξη της δεύτερης φάσης οι προβλεπόμενες δηλώσεις θα 
κατατίθενται χωρίς καθυστέρηση από τους υπόχρεους.  
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4. Μέσω της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας, που έχει ως στόχο την απλοποίηση των υφιστάμενων 
διαδικασιών υποβολής δηλώσεων, θα ανταλλάσσεται το σύνολο των πληροφοριών που σχετίζονται με το 
σύστημα SafeSeaNet (πληροφορίες κατάπλου/απόπλου πλοίων, επικίνδυνων και ρυπογόνων εμπορευμάτων, 
πληροφορίες αποβλήτων και ασφάλειας πλοίων). Επίσης, στην ΕΕΝΘ περιλαμβάνονται πληροφορίες 
επιβαινόντων στο πλοίο, πληροφορίες  υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ θα είναι δυνατή και η ηλεκτρονική 
υποβολή των εντύπων FAL.  

5. Τονίζεται ότι με την έναρξη της δεύτερης φάσης παραγωγικής λειτουργίας της ΕΕΝΘ (από τις 03 
Δεκεμβρίου 2019), μεταβάλλεται ο τρόπος διαβίβασης δηλώσεων του συστήματος SafeSeaNet, καθώς πλέον 
δεν θα ισχύει η υφιστάμενη διαδικασία υποβολής δηλώσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προς 
υποβοήθηση των υπόχρεων, στην ιστοσελίδα του ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
(http://www.hcg.gr/node/19831), έχει αναρτηθεί το επικαιροποιημένο εγχειρίδιο διαδικασιών SafeSeaNet, 
δεδομένου ότι πλέον οι δηλώσεις για το σύστημα SafeSeaNet θα υποβάλλονται μέσω της ΕΕΝΘ. Στην ίδια 
σελίδα βρίσκεται ένας γρήγορος οδηγός (quick start), ο οποίος εμπεριέχει οδηγίες σύνδεσης, περιήγησης και 
υποβολής αναγγελιών στην ΕΕΝΘ, οδηγίες χρήσης του συστήματος, λοιπό ενημερωτικό υλικό, ενώ το 
περιεχόμενό της θα επικαιροποιείται τακτικά. 

6. Για περαιτέρω πληροφορίες επί των παραπάνω, οι υπόχρεοι δύνανται να επικοινωνούν με την Εθνική 
Αρμόδια Αρχή SafeSeaNet 24/7, επί 24ωρου βάσεως, στις τηλεφωνικές γραμμές 213 137 1625 και 213 137 
4968, καθώς και με την Επισπεύδουσα  Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στον τηλεφωνικό αριθμό 213 137 1102. Επιπρόσθετα, προς αναφορά προβλημάτων αναφορικά με τη 
καταχώρηση αναγγελιών στην ΕΕΝΘ ή τυχόν σχολίων, οι υπόχρεοι μπορούν να αποστέλλουν μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση nmsw.support@hcg.gr.   

7. Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του ΥΝΑΝΠ εξουσιοδοτείται: α) να παρέχει οδηγίες προς τις 
Λιμενικές Αρχές προκειμένου να έχουν την εποπτεία και τον έλεγχο ορθότητας των υποβαλλόμενων από τους 
υπόχρεους αναφορών για τις περιοχές αρμοδιότητάς τους, β) να παρέχει οδηγίες προς τις συναρμόδιες 
Υπηρεσίες ώστε αυτές να έχουν πρόσβαση στις υποβαλλόμενες από τους υπόχρεους αναφορές, γ) να εκδώσει 
τυχόν τροποποιήσεις του εγχειριδίου διαδικασιών του συστήματος SafeSeaNet που θα απαιτηθούν, καθώς και 
δ) να παρέχει τυχόν διευκρινήσεις αναφορικά με τις αναγγελίες που υποστηρίζονται από την ΕΕΝΘ. 

8. Οι αποδέκτες του παρόντος, παρακαλούνται για την ενημέρωση των μελών τους και τις τυχόν δικές 
τους ενέργειες. 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 

 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 

Α΄ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΝΕΕ) - Ακτή Μιαούλη 65, 18536, Πειραιάς (nee@nee.gr)  
2. ΈΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ (ΕΕΕ) - Ακτή Μιαούλη 85, 18538, Πειραιάς (ugs@ath.forthnet.gr) 
3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΠΝΟ)  -Ακτή Μιαούλη 47-49, 18536, Πειραιάς (gram@pno.gr) 
4. ΈΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΕΚΦΝ) - Αντωνίου Αμπατιέλου 10, 

18536, Πειραιάς (info@cruise-union.com) 
5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΣΕΕΝ) - Ακτή Μιαούλη 7-9, 18535, Πειραιάς 

(seen@ath.forthnet.gr) 
6. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΕΝΜΑ) - Ακτή Μιαούλη 81, 18538, Πειραιάς 

(info@shortsea.gr) 
7. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΩΝΠΑΠ) - Ακτή Μιαούλη 81, 18545, Πειραιάς 

(info@sonpap.gr) 
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8. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - Ξενοφώντος 14, 10557, Αθήνα 
(hatta@hatta.gr) 

9. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΠΕΠΕΝ) - Κολοκοτρώνη 102-104, 18535, 
Πειραιάς (info@pepen.gr)  

10. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Βενιζέλου 4, 54624, Θεσσαλονίκη (secretary@snpth.gr) 
11. ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - Κολοκοτρώνη 99, 18535, Πειραιάς (dne@otenet.gr) 
12. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΛΟΙΩΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - Ακτή Μιαούλη 81, 18538, Πειραιάς 
(info@greektugowners.gr) 

13. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ - ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ & ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ» - 2ας Μεραρχίας 11, 18535, Πειραιάς (panenosirim@gmail.com) 

14. ΈΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ & ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ - Αγ. Σπυρίδωνος 25, 18535, Πειραιάς 
(somat-rk@otenet.gr) 

15. ΈΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΠΕΣΤ) - Μαρίνα Ζέας – Κτίριο Διοίκησης, 18536, 
Πειραιάς (epest@epest.gr) 

16. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ - Πλάτωνος 12, 18534, 
Πειραιάς (penetis2001@yahoo.gr) 

17. ΛΕΣΧΗ ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - Φίλωνος 86, 18536, Πειραιάς (portcaptainsclub@otenet.gr) 
18. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Λεωφόρος Αμαλίας 34, 10558, Αθήνα 

(info@sete.gr) 
19. ΈΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - Ακτή Μιαούλη 10, 18538, Πειραιάς (elime@elime.gr)  
 
Β΄ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Γρ. κ.κ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ΒΟΡΕΙΟΥ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
2. ΠΕΔΙΛΣ 
3. ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
 
Γ΄ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
4. Γρ. κ. ΥΝΑΝΠ 
5. Γρ. κ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. 
6. Γρ. κ. Α/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 
7. Γρ. κ. Α΄ Υ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 
8. Γρ. κ. Β΄ Υ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ 
9. Γρ. κ. ΓΕΛΣ 
10. Γρ. κ.κ. ΔΚΑ΄- ΔΚΒ΄- ΔΚΓ΄- ΔΚΔ΄ 
11. ΔΗΔΕΠ, ΔΛΑ, ΔΕΛΑΛ, ΔΙΠΘΑΠ, ΔΑΝ, ΔΕΠΙΧ, ΔΕΠ, ΔΕΔΑΠΛΕ, ΔΙΛΙΚΥΠ, ΔΑΠΘΑΣ, SSN NCA 24/7 
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