ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

Νέος Επιθεωρητής Πλοίων για τον Ελληνικό Νηογνώμονα στη Ρόδο, ο κ. Αντώνογλου
Γεώργιος.
Η «Ελληνικός Νηογνώμων Α.Ε.» στο πλαίσιο της ενίσχυσης του δικτύου αποκλειστικών
επιθεωρητών πλοίων του, ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον ναυπηγό κ. Γιώργος
Αντώνογλου ως Επιθεωρητής Πλοίων για την περιοχή της Ρόδου, με έδρα στη Νέα Μαρίνα
Ρόδου.
Ο κ. Γιώργος Αντώνογλου, Πλοίαρχος Ε.Ν. με άριστη τεχνική κατάρτιση, υψηλό
επαγγελματισμό και σημαντική εμπειρία στο ναυτιλιακό χώρο, εντάσσεται στο έμπειρο δυναμικό
του Ελληνικού Νηογνώμονα.
Η διοίκηση του Ελληνικού Νηογνώμονα τον καλωσορίζει και εκφράζει την πεποίθηση της
ότι με το έργο του, θα συμβάλλει στην αναβάθμιση κα στην ανανέωση των υπηρεσιών που
παρέχει ο Ελληνικός Νηογνώμονας στους πλοιοκτήτες, επαγγελματίες και ανθρώπους της
ναυτιλίας και της θάλασσας στην ευρύτερη περιοχή της Ρόδου, στοχεύοντας στην ενίσχυση της
ποιότητας, της ασφάλειας και στην ανάπτυξη νέων συνεργασιών που να στηρίζονται στην
αμοιβαία εμπιστοσύνη και κατανόηση.
Οι πελάτες θα μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Επιθεωρητή του Ελληνικού
Νηογνώμονα, κ. Γιώργο Αντώνογλου στα γραφεία του στην Νέα Μαρίνα Ρόδου, στο, κιν.
6944658488, και mail: g.antonoglou@hrsorg.gr
Ο Ελληνικός Νηογνώμονας είναι ένας από τους παλαιότερους Νηογνώμονες , ο οποίος ιδρύθηκε
το 1919, με κύρος και μεγάλη εμπειρία στον έλεγχο, την επιθεώρηση, την αξιολόγηση, και την
πιστοποίηση στον Ναυτιλιακό τομέα καθώς επίσης και στον Βιομηχανικό τομέα. Είναι
εξουσιοδοτημένος από την Ελληνική Σημαία, για επιθεώρηση και πιστοποίηση πλοίων εθνικής
νομοθεσίας και μπορεί να επιθεωρεί τις εξής κατηγορίες πλοίων:
 Πλοία αναψυχής (ιδιωτικά ή επαγγελματικά) μέχρι 25 επιβατών, που εμπίπτουν στο Π∆
917/79 και στις τροποποιήσεις του
 Επιβατηγά πλοία (άνω των 12 επιβατών), που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της
Κοινοτικής Οδηγίας 2009/45, δηλαδή:
o μη μεταλλικά (ξύλινα, πλαστικά κλπ.) ανεξαρτήτως μήκους,
o υπάρχοντα μεταλλικά (κατασκευής πριν την 1/7/1998) και μήκους κάτω των 24
μέτρων και
o πλοία που απασχολούνται σε λιμενική περιοχή
 Μη επιβατηγά (Φορτηγά, δεξαμενόπλοια, ρυμουλκά κλπ) πλόων εσωτερικού
 Μη επιβατηγά (Φορτηγά, δεξαμενόπλοια, ρυμουλκά κλπ) διεθνών πλόων κάτω των 500
ΚΟΧ
 Αλιευτικά μήκους κάτω των 24 μέτρων.
 Πλωτά ναυπηγήματα, πλωτοί γερανοί, φορτηγίδες, σλέπια, πλωτές δεξαμενές, πλωτές
εξέδρες, πλωτές προβλήτες κλπ.
Ο Ελληνικός Νηογνώμων έχει εξουσιοδότηση έγκρισης σχεδίων, υπολογισμών, προδιαγραφών
καθώς και ειδικών εγχειριδίων νέων κατασκευών όπως επίσης και αναβάθμισης/μετασκευής όλων
των υπαρχόντων πλοίων και άλλων ναυτιλιακών κατασκευών και εξουσιοδότηση έκδοσης,
θεώρησης και παράτασης πιστοποιητικών εθνικής νομοθεσίας, εκ των οποίων ενδεικτικά
αναφέρονται τα ακόλουθα:
 Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ), Πιστοποιητικό Γραμμής Φόρτωσης (ΠΓΦ),
Πιστοποιητικό πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο (ΠΠΡΠ), Πιστοποιητικό Πρόληψης από
Λύματα (ΠΠΡΛ), για πλοία πλόων εσωτερικού









.

Βεβαίωση τηλεχειρισμού μηχανών από τη γέφυρα
Πιστοποιητικό υφαλοχρωματισμού
Πιστοποιητικό Καταμέτρησης (Καν. Ι και ΙΙ),
Πιστοποιητικό ή Βιβλίο Ανυψωτικών Μέσων,
Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Πλωτών ∆εξαμενών.
∆ιεθνή πιστοποιητικά για Φ/Γ πλοία κάτω των 500 ΚΟΧ, Τουριστικά πλοία μέχρι 12
επιβάτες.
Άδεια ναυπήγησης ή μετασκευής
Αναγνώριση Επιβατηγών πλοίων και έκδοση σχετικής ειδικής έκθεσης

