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Όπως είναι γνωστό, η Ναυτιλία σήμερα, αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες στον τομέα
της παγκόσμιας εμπορικής δραστηριότητας, όπου εφαρμόζεται ένα πολύπλοκο πλέγμα Διεθνών,
Εθνικών και περιφερειακών κανονισμών και νομοθετημάτων.
Στο πλαίσιο αυτό συστάθηκε ένας νέος Κλάδος Πιστοποίησης της Ναυτιλίας υπό τον έλεγχο της
ΕΒΕΤΑΜ/ΜΙRTEC, που αποτελεί Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης και λειτουργεί υπό την
επίβλεψη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ο
Φορέας Δημοσίου Συμφέροντος ΕΒΕΤΑΜ/MIRTEC έχει ως σκοπό την αναβάθμιση και την παροχή
αξιόπιστων υπηρεσιών επιθεωρήσεων και ελέγχου, σύμφωνα με την κείμενη Διεθνή, Ευρωπαϊκή,
Εθνική νομοθεσία και πρότυπα.
O Κλάδος Πιστοποίησης Ναυτιλίας, διαθέτει διαπιστευμένους επιθεωρητές/ελεγκτές, αυστηρά
επιλεγμένους, σύμφωνα με την επιστημονική τους επάρκεια και την πρακτική εμπειρία.
Έχοντας επιλέξει το δρόμο της ανάπτυξης, της έρευνας και της συνεχούς εξέλιξης και
υπερκαλύπτοντας τη σχετική νομοθεσία, παρέχουμε υπηρεσίες πιστοποίησης σύμφωνα με το
Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001, 14001, 45001, 16304, ως τα πλέον αναγνωρίσιμα στη
σύγχρονη αγορά, ενδεικτικά στα παρακάτω :
-

Ναυτιλιακές Εταιρείες και Πλοία, όλων των κατηγοριών.

-

Αναγνωρισμένων Οργανισμών ( RO/Νηογνωμόνων).

-

Τουριστικών και Ναυτιλιακών Εταιρειών και Σκαφών / Πλοίων Αναψυχής.

-

Επιχειρήσεων και χρηστών που δρουν και εργάζονται στη Λιμενική Ναυτιλιακή και
Παραναυτιλιακή Βιομηχανία.

-

‘Έλεγχος καταλληλόλητας πλωτών προβλητών.

-

Ναυτικών και τουριστικών πρακτορείων, ως και συναφών δραστηριοτήτων.

-

Επιχειρήσεις που εκτελούν Διεθνείς και Εθνικές μεταφορές εμπορευμάτων.

-

Logistics.

-

Port Handling.

-

Επιχειρήσεων Πυρασφάλειας - Πυροπροστασίας (Σωστικά – Πυροσβεστικά).

-

Εξοπλισμού

Ναυτιλίας

και

Πλοίων,

όπως ανυψωτικών μέσων /

σωστικώνπυροσβεστικών.
-

Πλοιαρίων – Σκαφών Σχολών και Συνεργείων (Ναυταθλητικούς Ομίλους, Καταδυτικά
Κέντρα, κλπ.), Σκάφη Αναψυχής, Ναυταθλητικά, Καταδυτικά, Επαγγελματικά-Τουριστικά,
Φορτηγίδες και Ε/Γ Λάντζες κλπ.

-

Επιχειρήσεων θαλασσίων μέσων αναψυχής.

-

Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων.

-

Παράκτιων επιχειρήσεων / εταιρειών και επιχειρήσεων υποδοχής και διάθεσης αποβλήτων
πλοίων και συναφών δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων μονάδων Διύλισης (Διυλιστήρια).

-

Διαλυτήρια πλοίων και μονάδων ανακύκλωσης, Εταιρείες Ναυαγιαίρεσης και ανέλκυσης
ναυαγίων, όπως επίσης και του προσωπικού αυτών.

-

Λιμενικές εγκαταστάσεις που προσεγγίζουν πλοία όλων των τύπων και κατηγοριών.

-

Τερματικών σταθμών εφοδιασμού / ανεφοδιασμού με καύσιμα.

-

Οργανισμών Λιμένων Α.Ε, Λιμενικών Ταμείων , Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και
Λιμενικών Γραφείων.

-

Θαλάσσιος Τουρισμός - Επαγγελματικά Τουριστικά πλοία - Επιχειρήσεις και προσωπικό που
σχετίζονται με την Κρουαζιέρα.

-

Τουριστικών Λιμένων του Ν.2160/93 (Μαρίνες κλπ.), όπως επίσης και των χρηστών τους.

-

Λειτουργίας και χρηστών ελέγχου υδροπλάνων.

-

Θαλασσίων πάρκων αναψυχής.

-

Τεχνικές Επιχειρήσεις κατασκευής Λιμενικών Έργων και του εξοπλισμού τους.

-

Ιχθυοκαλλιέργειες.

Επιπρόσθετα,

παρέχεται εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση στους

ενδιαφερόμενους – συμμετέχοντες χρήστες Λιμένων, Ναυτιλιακών, Παραναυτιλιακών
Επιχειρήσεων και λοιπών σχετικών Φορέων.
Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί ότι παράλληλα με κάθε νέο πιστοποιητικό συστήματος
διαχείρισης, θα εκδίδεται και θα χορηγείται αντίστοιχο αναγνωρισμένο πιστοποιητικό από το
Διεθνές Δίκτυο Πιστοποίησης (ΙQNet – International Quality Network), το οποίο αδιαμφισβήτητα
παρέχει μεγαλύτερες δυνατότητες πρόσβασης για συμμετοχή και αναγνώριση στην παγκόσμια
αγορά.
Περισσότερες πληροφορίες/διευκρινήσεις δύνανται να δοθούν από τον Δημόσιο Φορέα μας,
αλλά και από την ιστοσελίδα μας (www.mirtec.gr).
Προσβλέποντας σε μια μελλοντική συνεργασία μαζί σας, αξιοποιώντας τη γνώση που έχω
αποκτήσει κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου συμβάλλοντας μαζί με τους συνεργάτες μου
στις ραγδαίες νομοθετικές αλλαγές και τα νέα επιστημονικά δεδομένα, σας προσφέρω τη
δυνατότητα μιας συνοπτικής ενημέρωσης των απαιτήσεων της νέας επιχειρηματικής εποχής.
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