
 
 

 

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ’ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

                                   Πειραιάς,  18 Μαρτίου 2021  
                                   Αριθ. Πρωτ.:2416.1/ 19839 /2021 

Ταχ. Δ/νση      : Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε1-E2)                            ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής 
Ταχ.Κώδικας     : 18510, Πειραιάς   
Πληροφορίες   : Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Κανελλοπούλου Μ. 
Τηλέφωνο          : 213 137 1589  
Ηλεκτρον. Δ/νση              : dp.st@hcg.gr  

 
ΘΕΜΑ: «Επιστολή-Πρόσκληση ενδιαφερομένων εμπορικών φορέων προς υποβολή προσφορών επί     

προϊόντων-υπηρεσιών προς τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής-Ακτοφυλακής ».      
 
Αξιότιμοι κ.κ. Πρόεδροι, 

  Το Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή, στην εκατοντάχρονη και πλέον πορεία του δίνει καθημερινά 

το «παρών» σε όλους τους νευραλγικούς τομείς της αποστολής του. Μέσω του έμψυχου δυναμικού του, που 

αριθμεί περί τα επτάμιση χιλιάδες στελέχη, επιχειρεί σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, εκτελώντας πιστά το 

καθήκον του και καταβάλλοντας τα μέγιστα για την προώθηση της εμπορικής ναυτιλίας, της ναυτικής 

εκπαίδευσης και εργασίας, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής και 

περιουσίας στη θάλασσα, την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, την λήψη μέτρων αστυνόμευσης και 

τάξης στους χώρους αρμοδιότητας του, την πρόληψη της εγκληματικότητας και τη φύλαξη των θαλασσίων 

συνόρων.  

   Στο πλαίσιο αναγνώρισης της κοινωνικής προσφοράς του έργου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και της αναβάθμισης 

της διοικητικής μέριμνας προς τα στελέχη του, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής  και τη διευκόλυνση 

αυτών στην απαιτητική καθημερινότητά τους, αλλά και την ψυχική ανάτασή τους διαπιστώνοντας αρωγούς 

στην αποστολή τους που αναγνωρίζουν τις προσπάθειές τους, δια της παρούσης προσκαλούμε ενδιαφερόμενα 

μέλη των φορέων σας που επιθυμούν, όπως υποβάλουν σχετικές προσφορές τους υπό τη μορφή εκπτωτικών 

τιμών σε αγαθά και υπηρεσίες τους, απευθυντέες στο εν ενεργεία προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  

   Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε η ηλεκτρονική διεύθυνση emporikoiparoxoi@hcg.gr, ενώ για τους 

ειδικότερους όρους και την λήψη ανάλογων οδηγιών οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ανατρέχουν στον 

σύνδεσμο (→ Υπόδειγμα Προσφοράς) της ως άνω ηλεκτρονικής διεύθυνσης. 

  Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την θετική ανταπόκρισή σας. 

 
                  Ο Β’ ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ 

                    
 

                                                                                    ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.        
                     Νικόλαος Αν. ΙΣΑΚΟΓΛΟΥ    
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
Αποδέκτες προς ενημέρωση: 



 
 

1. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (Σ.Ε.Λ.Π.Ε.) 
     e-mail : selpe@selpe.gr  
2. Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών 
     e-mail : info@esathena.gr  
3. Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά 
     e-mail :espireas@otenet.gr 
4. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμεληρήριο Αθηνών 
     e-mail : info@acci.gr 
5. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 
      e-mail : root@ebeth.gr  
6. Επιμελητήριο Χανίων 
      e-mail : epimel@chania-cci.gr  
7. Επιμελητήριο Αχαΐας 
    e-mail : ea@e-a.gr 
8. Επιμελητήριο Ευβοίας 
   e-mail : info@eviachamber.gr  
9. Επιμελητήριο Λάρισας 
  e-mail : info@larissa-chamber.gr  
10. Επιμελητήριο Μαγνησίας 
  e-mail : info@cci-magnesia.gr  
11. Επιμελητήριο Έβρου 
  e-mail : epimevro@otenet.gr  
12. Επιμελητήριο Λέσβου 
  e-mail : presidentoffice@lesvos-chamber.gr (Γραφείο Προέδρου) 
13. Επιμελητήριο Κυκλάδων 
  e-mail : portal@cycladescc.gr  
14. Επιμελητήριο Δωδεκανήσου 
  e-mail : info@ebed.gr  
15. Επιμελητήριο Κέρκυρας 
 e-mail : info@corfucci.gr  
16. Επιμελητήριο Λευκάδας 
  e-mail : info.lefkadachamber@gmail.com  
17. Επιμελητήριο Ζακύνθου 
  e-mail : zantecci@otenet.gr  
18. Επιμελητήριο Κορίνθου 
  e-mail : info@korinthiacc.gr  
19. Επιμελητήριο Θεσπρωτίας 
  e-mail : cci@e-thesprotias.gr  
20. Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 
  e-mail : contact@epimetol.gr  
21. Επιμελητήριο Ηρακλείου 
  e-mail : info@ebeh.gr  
22. Επιμελητήριο Καβάλλας 
  e-mail : info@chamberofkavala.gr  
23. Επιμελητήριο Κεφαλληνίας & Ιθάκης 
  e-mail : chamberk@otenet.gr 
24. Επιμελητήριο Λασιθίου 
  e-mail : president@epimlas.gr 
25. Επιμελητήριο Ρεθύμνης 
    e-mail : eber@otenet.gr 
26. Επιμελητήριο Χίου 
    e-mail : info@chioschamber.gr 
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