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                                                                                                          ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & 
ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ 
ΚΛΑΔΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 
ΣΜΗΜΑ 1ο    

    
                   Πειραιάσ,  02 Αυγοφςτου 2022  

                      Αριθ. Πρωτ.: 2241.12/55253/2022 
  
 

                    ΠΡΟ:  Aποδζκτεσ Πίνακα Διανομισ 
              
 

 

Σαχ. Διεφκυνςθ 
Σαχ. Κϊδικασ 
Πλθροφορίεσ 
Σθλζφωνο 
Θλεκτρον. Δ/νςθ 

: 
: 
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Ακτι Βαςιλειάδθ, Πφλθ Ε1-Ε2 
185 10, Πειραιάσ   
ΠΛΩΣΑΡΧΘ Λ.. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΒΑ. 

213 137 4215 
 dner@hcg.gr   
  

 
 

 
ΘΕΜΑ: «Απογραφή Ναυτικών της 20ης επτεμβρίου 2022» 
 

ΧΕΣ:  Θ υπ' αρικ. 5279/Β5-69/14-07-2022 Κοινι Απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ 
και του Προζδρου τθσ Ελλθνικισ τατιςτικισ Αρχισ με κζμα «Ζγκριςθ, προκιρυξθ, ανάκεςθ 
διενζργειασ τθσ απογραφισ πλοίων και πλθρωμάτων (ναυτεργατικοφ δυναμικοφ) και ζγκριςθ 
χρθςιμοποίθςθσ ςτατιςτικϊν οργάνων για το ζτοσ 2022» (Bϋ3941) (AΔΑ:6ΤΩ86Ι-ΣΘ8). 

 

1. Με τθ ςχετικι προκθρφχκθκε θ διενζργεια τθσ απογραφισ ναυτεργατικοφ δυναμικοφ και 
ςυγκεκριμζνα των ναυτικϊν ανεξαρτιτωσ εκνικότθτασ που υπθρετοφν ςε πλοία με Ελλθνικι ςθμαία και ςε 
Ελλθνόκτθτα με ξζνθ ςθμαία που είναι αςφαλιςτικϊσ ςυμβεβλθμζνα με το Ν.Α.Σ. και είναι χωρθτικότθτασ 
100 κ.ο.χ. και άνω.  

2. Θ εν λόγω απογραφι του ζτουσ 2022 αποφαςίςτθκε να διενεργθκεί με θμερομθνία αναφοράσ των 
ςτοιχείων τθν 20θ επτεμβρίου τρζχοντοσ ζτουσ. Για τθ ςυγκζντρωςθ των ςτοιχείων τθσ απογραφισ κα 
χρθςιμοποιθκεί το διατικζμενο ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι «ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΘ ΠΛΟΙΟΤ 
ΚΑΙ ΠΛΘΡΩΜΑΣΟ» (εφεξισ το ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ), το οποίο κα ςυμπλθρωκεί κατά περίπτωςθ από τουσ 
Πλοιάρχουσ των πλοίων, τισ Λιμενικζσ και τισ παράλιεσ Προξενικζσ Αρχζσ. 

3. Ειδικότερα υπόχρεοι για τθ ςυμπλιρωςθ του  πιο πάνω ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ είναι: 

(i) Ο Πλοίαρχοσ του πλοίου για τα πλοία που κα βρίςκονται κατά τθν θμζρα τθσ απογραφισ (20-09-2022) ςε 
ενζργεια. 

(ii) Ο υπεφκυνοσ απογραφισ που κα οριςκεί από τθν Λιμενικι ι Προξενικι Αρχι, για τα αργοφντα και 
παροπλιςμζνα πλοία ςτθν περιοχι τθσ, κατά τθν θμζρα τθσ απογραφισ.  

Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι για τα πλοία τθσ κατθγορίασ αυτισ (αργοφντα – παροπλιςμζνα) που βρίςκονται ςτο 
εξωτερικό, οι Προξενικζσ Αρχζσ δε διακζτουν ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ όλα τα απαιτοφμενα ςτοιχεία, 
παρακαλοφμε όπωσ ενθμερϊςετε τα μζλθ των ενϊςεϊν ςασ για τθν ςυμπλιρωςθ και τθν εκ μζρουσ 
αποςτολι των ςχετικϊν ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ που αφοροφν ςτα πλοία αυτά. 

4. Θ ςυμπλιρωςθ του ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ κα πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ ΟΔΘΓΙΕ που 
περιζχονται ςτισ ςελίδεσ του. Είναι διακζςιμο ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι και παρζχεται θ εναλλακτικι 
δυνατότθτα υποβολισ του. 

Κρίνεται ςκόπιμο να τονιςκεί ότι, τα ςτοιχεία πλοίου και πλθρϊματοσ που κα καταχωρθκοφν ςτο 
ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ πρζπει να αναφζρονται ςτθν θμερομθνία τθσ απογραφισ, δθλαδι ςτθν 20θ επτεμβρίου 
2022 και θ απογραφι πρζπει να διενεργθκεί τθν θμερομθνία αυτι. Εάν εξαιτίασ ειδικϊν λόγων (π.χ. 
κακυςτερθμζνθ παραλαβι των ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ), θ ςυμπλιρωςθ του ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 
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πραγματοποιθκεί μεταγενζςτερα, τα ςτοιχεία αυτά κα αναφζρονται πάλι ςτθν θμερομθνία τθσ απογραφισ 
(20-9-2022). 

Σα ςτοιχεία του πλθρϊματοσ ςυμπλθρϊνονται βάςει του Ναυτολογίου ι ζτερων ναυτιλιακϊν εγγράφων του 
πλοίου. Αν δεν υφίςτανται τζτοια ςτοιχεία, ο Πλοίαρχοσ κα ςυμπλθρϊςει το ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ζςτω και με 
ελλείψεισ και κα κάνει ςχετικι παρατιρθςθ ςε ιδιαίτερο φφλλο ςτο οποίο κα δικαιολογεί τισ ελλείψεισ αυτζσ. 

το ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ κα αναφζρονται όλοι οι ναυτικοί που υπθρετοφν ςτο πλοίο, ανεξαρτιτωσ από τθν 
κανονικι ι μθ ναυτολόγθςι τουσ. Εδϊ τονίηεται ιδιαίτερα, ότι τα ςτοιχεία που κα αναγραφοφν ςτο 
ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικά και γι’ αυτό το λόγο απαγορεφεται να 
χρθςιμοποιοφνται για οποιοδιποτε άλλο ςκοπό πζραν τθσ ομαδοποιιςεϊσ τουσ ςε τατιςτικοφσ Πίνακεσ. 

5. Κατά τθ διενζργεια τθσ Απογραφισ οι διενεργοφντεσ αυτιν, για απόδειξθ ςφνταξθσ του ςχετικοφ 
ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, κα ςθμειϊνουν ςτθ ςελίδα των «παρατθριςεων» του ναυτικοφ φυλλαδίου ι ςτο 
διαβατιριο του ναυτικοφ τθν ζνδειξθ «ΑΠΟΓΡΑΦΘ ΝΑΤΣΙΚΩΝ 2022», τθν οποία κα μονογράφουν και 
ςφραγίηουν. 

6. Σα θλεκτρονικά ερωτθματολόγια και οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ, αποκικευςθσ και αποςτολισ αυτϊν κα 
είναι διακζςιμα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΣΑΣ, κάτω από τθν κατθγορία «Προϊόντα και Τπθρεςίεσ», 
υποκατθγορία «υλλογι ςτοιχείων» και ςυγκεκριμζνα ςτον ςφνδεςμο http://www.statistics.gr/el/data-
collection. 

7. Ο Πλοίαρχοσ του πλοίου τόςο για τθ ςυμπλιρωςθ του ζντυπου ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ και τθν 
παράδοςι του ςε Λιμενικι Αρχι ι τθν ταχυδρόμθςι του (επί αποδείξει), όςο και για τθν θλεκτρονικι 
υποβολι κα καταχωρεί ςχετικζσ εγγραφζσ ςτο θμερολόγιο γζφυρασ του πλοίου το οποίο και κα προςκομίηει 
ςτθν Λιμενικι ι Προξενικι Αρχι για κεϊρθςθ ςτο πρϊτο λιμάνι κατάπλου του πλοίου. 

ε περίπτωςθ θλεκτρονικισ υποβολισ, αυτόματο μινυμα υποβολισ του ερωτθματολογίου κα αποςτζλλεται 
άμεςα από το ςφςτθμα τθσ ΕΛΣΑΣ. τθ ςυνζχεια κα γίνεται από τθν ΕΛΣΑΣ ζλεγχοσ τθσ ορκισ και πλιρουσ 
ςυμπλιρωςθσ του υποβλθκζντοσ θλεκτρονικά ερωτθματολογίου και κα αποςτζλλεται εντόσ 24 ωρϊν 
βεβαίωςθ δελτίου απογραφισ του ςυγκεκριμζνου πλοίου. Εάν θ υποβολι του δελτίου του πλοίου 
πραγματοποιθκεί μθ εργάςιμθ μζρα, θ βεβαίωςθ κα αποςτζλλεται εντόσ 48 ωρϊν. τθν περίπτωςθ αυτι, θ 
θλεκτρονικι επιβεβαίωςθ που κα ζχει αποςταλεί από τθν ΕΛΣΑΣ, εκτυπωμζνθ, κα πρζπει να τεκεί υπόψθ 
τθσ Λιμενικισ ι Προξενικισ Αρχισ του πρϊτου λιμζνα κατάπλου του πλοίου, από τθν οποία και κα ηθτείται θ 
κεϊρθςθ τθσ ςχετικισ θμερολογιακισ εγγραφισ. τθν περίπτωςθ που δεν ζχει εν τω μεταξφ λάβει το πλοίο 
τθν επιβεβαίωςθ, κα πρζπει να παρουςιάςει το «αυτόματο μινυμα υποβολισ του δελτίου» που κα 
αποςτζλλεται από τθν ΕΛΣΑΣ κατά τθν υποβολι του, κακϊσ και εκτφπωςθ του ςυμπλθρωμζνου 
θλεκτρονικοφ ερωτθματολόγιου που υπεβλικθ. Με τθν προςκόμιςθ των αποδεικτικϊν αυτϊν, θ Λιμενικι ι 
Προξενικι Αρχι , κα προβαίνει ςτθ κεϊρθςθ τθσ ςχετικισ θμερολογιακισ εγγραφισ. 

8. Επιςθμαίνεται ότι το θλεκτρονικό ερωτθματολόγιο κα αποςτζλλεται ςτθ διεφκυνςθ 
shipscensus2022@statistics.gr μζςω του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του πλοίου ι, ςε περίπτωςθ που δεν 
υφίςταται, τθσ πλοιοκτιτριασ εταιρείασ του πλοίου. 

9. Οι Πλοίαρχοι των πλοίων κα εφοδιαςκοφν με ζντυπα από τισ πλοιοκτιτριεσ εταιρείεσ και 
επικουρικά από: 

(i) τθν Πανελλινια Ζνωςθ Πλοιάρχων Ε.Ν. ι 

(ii) τουσ αντιπροςϊπουσ τθσ Πανελλινιασ Ναυτικισ Ομοςπονδίασ (ΠΝΟ) ι 

(iii) τισ Λιμενικζσ ι τισ παράλιεσ Προξενικζσ Αρχζσ. 

Προσ τοφτο, ικανόσ αρικμόσ ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ κα ςασ αποςταλεί από τθν Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι/Γενικι 
Διεφκυνςθ τατιςτικϊν/Διεφκυνςθ Σομεακϊν τατιςτικϊν/Σμιμα τατιςτικϊν Μεταφορϊν, από το οποίο 
μπορείτε να ηθτάτε διευκρινιςεισ (τθλ. 213- 1353087 και 213-1353090). 

10. Για τθν πιο πάνω απογραφι, παρακαλείςκε να ενθμερϊςετε, κατά το δυνατό ταχφτερα, τα μζλθ 
ςασ προκειμζνου ςτθ ςυνζχεια αυτά, αφενόσ να ενθμερϊςουν τουσ Πλοιάρχουσ των πλοίων τουσ, αφετζρου 
να προωκιςουν ςτα πλοία τουσ τα ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΑ. 

http://www.statistics.gr/el/data-collection
http://www.statistics.gr/el/data-collection
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Θεωροφμε ότι αναγνωρίηετε τθν αναγκαιότθτα και τθ ςκοπιμότθτα τθσ ςυγκζντρωςθσ των ςτοιχείων που 
περιλαμβάνονται ςτο ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ, κακϊσ και τθ ςπουδαιότθτα των ςκοπϊν τθσ απογραφισ πλοίου 
και πλθρϊματοσ. Ωσ εκ τοφτου και ςτο μζτρο που εξαρτάται από ςασ, παρακαλείςκε όπωσ ενεργιςετε ζτςι 
ϊςτε θ διενζργεια τθσ απογραφισ (ςυμπλιρωςθ και αποςτολι των ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ) να γίνει από τουσ 
υπόχρεουσ Πλοιάρχουσ ζγκαιρα και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ. 

ασ ευχαριςτοφμε κερμά και εκ των προτζρων για το ενδιαφζρον που είμαςτε βζβαιοι ότι κα επιδείξετε 
προκειμζνου να επιτευχκοφν οι ςκοποί τθσ απογραφισ. 
                                                                                                                                                                                                       
                                                                    
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                  Ο ΤΠΟΤΡΓΟ  
 
 
 
                                                                                                                          ΙΩΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΣΑΚΗ                                 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (μζςω θλ.ταχ.) 
1. Πανελλινια Ναυτικι Ομοςπονδία 

(Email: gram@pno.gr) 
2. Ζνωςθ Ελλινων Εφοπλιςτϊν 

(Email: ugs@ugs.gr) 
3. Ζνωςθ Εφοπλιςτϊν Κ/Η και Φορζων Ναυτιλίασ 

(Email: info@cruise-union.com) 
4. φνδεςμοσ Επιχειριςεων Επιβατθγοφ Ναυτιλίασ 

(Email: seen@seen.gr) 
5. Ζνωςθ Εφοπλιςτϊν Ναυτιλίασ Μικρϊν Αποςτάςεων 

(Email: info@shortsea.gr) 
6. Ζνωςθ Πορκμείων Εςωτερικοφ 

(Email: despoina@sf.gr) 
7. Πανελλινια Ζνωςθ Πλοιοκτθτϊν Ακτοπλοϊκϊν Φ/Γ Πλοίων μζχρι 500 κοχ  

(Email: gorgo@otenet.gr) 
8. Ζνωςθ Πλοιοκτθτϊν Ελλθνικϊν καφϊν Σουριςμοφ 

(Email: epest@epest.gr, hpyoa@otenet.gr) 
9. Πανελλινια Ζνωςθ Επαγγελματικϊν Σουριςτικϊν Θμερόπλοιων καφϊν 

(Email: penetis2001@yahoo.gr) 
10. Πανελλινια Ζνωςθ Πλοιοκτθτϊν Εφοπλιςτϊν Ρ/Κ και Ν/Γ Πλοίων «Ο ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ» 

(Email: panenosirim@gmail.com) 
11. Ελλθνικι Ζνωςθ Πλοιοκτθτϊν Ρυμουλκϊν, Ναυαγοςωςτικϊν, Αντιρρυπαντικϊν 

και Πλοίων Τποςτιριξθσ Τπεράκτιων Εγκαταςτάςεων 
(Email: info@greektugowners.gr) 

12. Πανελλινια Ζνωςθ Πλθρωμάτων Ρυμουλκϊν και Ναυαγοςωςτικϊν (Π.Ε.Π.Ρ.Ν.) 
(E-mail: pep.rk.ng@gmail.com) 

13. Πανελλινια Ζνωςθ Πλοιάρχων Ε.Ν. 
(Email: info@pepen.gr) 

14. Πανελλινια Ζνωςθ Πλοιοκτθτϊν Μζςθσ Αλιείασ 
(Email: pepma@the.forthnet.gr) 

15. υνομοςπονδία Αλιζων Ελλάδασ 
(Email: aquaacti@otenet.gr) 

16. Διεκνισ Ναυτικι Ζνωςισ (Ζνωςισ Ναυτιλιακϊν Πρακτόρων Διεκνϊν Σακτικϊν Γραμμϊν) 
(Email: dne@dne.gr) 

17. Ομοςπονδία Ναυτικϊν Πρακτόρων Ελλάδασ 
(E-mail: onpe@onpe.gr) 
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ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι/Γενικι Διεφκυνςθ τατιςτικϊν/ 

Διεφκυνςθ Σομεακϊν τατιςτικϊν/Σμιμα τατιςτικϊν Μεταφορϊν 
Πειραιϊσ 46 και Επονιτϊν, Σ.Κ. 18510, Πειραιάσ 
(και μζςω θλ.ταχ. - Email: sectoral@statistics.gr ) 

2. Ν.Α.Σ./Γρ.κ. Προζδρου & κασ Γεν. Δντριασ 
(Email: gram.pr.nat@nat.gr- gdief@nat.gr) 

3. Ναυτικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ 
(Email: nee@nee.gr; hcs@nee.gr ) 

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γρ. κ.κ. ΤΠΟΤΡΓΟΤ - ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ 
2. Γρ. κ.κ. Γ.Γ.Α.Ν.Π - Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. 
3. Γρ. κ.κ. Α/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. - Αϋ Τ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. - Βϋ Τ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 
4. Γρ.κ. Γ.Ε.Λ.-ΕΛ.ΑΚΣ. 
5. Γρ. κ. ΔΚΒϋ 
6. Γρ. Επικοινωνίασ & Ενθμζρωςθσ. - Δ.Δ.Τ. 
7. Δ.Π.Ν. – Δ.ΕΛ.ΑΛ. 
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