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MISSION - ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η ασφάλεια της ζωής και 
της περιουσίας στη θάλασσα, 

η ποιότητα, η αειφορία 
και η προστασία του 

περιβάλλοντος, συνθέτουν 
το θεμέλιο της εταιρικής 

μας αποστολής. 

Ενεργώντας στα πλαίσια της 
εταιρικής μας αποστολής 

& μέσω του άρτια 
καταρτισμένου προσωπικού 

μας, ο INSB προσφέρει 
υπηρεσίες για τον εντοπισμό 

και τη διαχείριση των 
δυνητικών κινδύνων με 
στόχο την συμμόρφωση 

των πλοίων με τις Διεθνείς 
απαιτήσεις ασφάλειας 

καθ΄όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους.
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Υπηρεσίες
Εκτός από τις υπηρεσίες κατάταξης, ο 
INSB  παρέχει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών 
επιθεώρησης, ελέγχου και συμβουλευτικής 
υποστήριξης.

Αναγνωρίσεις
Περισσότερες από 23 Ναυτιλιακές Αρχές 
παγκοσμίως έχουν αναγνωρίσει τον INSB, για 
την διεξαγωγή επιθεωρήσεων και έκδοσης 
πιστοποιητικών.

Οργάνωση
Η επίτευξη της εταιρικής μας αποστολής 
υλοποιείται διαμέσου της σύγχρονης 
Οργανωτικής δομής & του συνόλου των 
ικανοτήτων των ανθρώπων μας. 

Τύποι	πλοίων
Ο INSB επιθεωρεί & πιστοποιεί νεότευκτα 
και εν ενεργεία πλοία, διαφόρων τύπων και 
μεγεθών.

Δίκτυο
Οι υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες σε 
ολόκληρο τον κόσμο, 24 ώρες την ημέρα, 
οποτεδήποτε και οπουδήποτε μας χρειαστείτε.
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Παρουσίαση	
του	INSB
Το Διεθνές Γραφείο Επιθεωρήσεων Πλοίων (γνωστό ως INSB) είναι ένας Μη 

Κυβερνητικός ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ Οργανισμός Επιθεώρησης και Κατάταξης πλοίων (ship 

classification society) που ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Ελλάδα από την 1η Ιουλίου 1977,  

υπό τη μορφή   ”Ανώνυμης Εταιρείας”, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

INSB CLASS
Με έδρα τον Πειραιά, 

εμπειρία άνω των  38 ετών 

και διεθνή δραστηριότητα, ο INSB επιθεωρεί 

και κατατάσει πλοία διαφόρων τύπων και 

μεγεθών σύμφωνα με τους Κανόνες και 

Κανονισμούς του.

Έχοντας αναγνωριστεί από ικανό αριθμό 

Ναυτιλιακών  Αρχών ο INSB παρέχει επίσης 

υπηρεσίες επιθεωρήσεων πλοίων σύμφωνα 

με τις διεθνείς Συμβάσεις (ΙΜΟ) ή/και Εθνικές 

νομοθεσίες, για την έκδοση κυβερνητικών 

πιστοποιητικών αξιοπλοΐας .

Μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος από το 1986 

και με πιστοποιημένη την ποιότητα των 

ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΙΚΩΝ του διαδικασιών, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις ISO, σήμερα 

ο INSB απαριθμεί ικανό αριθμό Ελλήνων 

Τεχνικών και Διοικητικών στελεχών στα 

Κεντρικά του Γραφεία καθώς και εκτεταμένο 

δίκτυο αντιπροσώπευσης & αποκλειστικών 

επιθεωρητών τόσο σε Εθνικό επίπεδο όσο και 

στο εξωτερικό.
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 � Ναυπηγικός τομέας

 � Μηχανολογικός τομέας

 � Ναυτιλιακός τομέας

 � Τομέας σωστικών μέσων & Πυρασφάλειας

 � Τομέας Ενδιαίτησης και Υγιεινής

 � Τηλεπικοινωνιακός τομέας

 � Πρόληψη ρύπανσης από λύματα

 � Πρόληψη ρύπανσης από απορρίματα

 � Πρόληψη ρύπανσης από πετρέλαιο

 � Πρόληψη αέριας ρύπανσης

 � Επιθεώρηση δεξαμενισμού

 � Προστατευτικό σύστημα υφαλοχρωματισμού

 � Μεταφορά επικίνδυνων φορτίων

 � Πείραμα Ευστάθειας

 � Γραμμή φόρτωσης

 � Καταμέτρηση

 � Αναγνώριση επιβατηγού πλοίου

 � Ανυψωτικά μέσα

ο INSB  δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς επιθεώρησης και 
πιστοποίησης των πλοίων :

Τομείς επιθεώρησης 
& πιστοποίησης



Υπηρεσίες	για	πλοία	
υπό	Ελληνική	Σημαία
ο INSB παρέχει ένα σύνολο πλήρων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
ελέγχου & πιστοποίησης νέων κατασκευών & πλοίων εν ενεργεία που 
εμπίπτουν στην Εθνική Νομοθεσία.
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πιστοποιηση
ο INSB έχει εξουσιοδοτηθεί 

μεταξύ άλλων και για την 

έκδοση, θεώρηση και ανανέωση των εξής 

Εθνικών και Διεθνών πιστοποιητικών:

 � Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης 

 � Πιστοποιητικό 
 � Γραμμής Φόρτωσης
 � Καταμέτρησης
 � Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο
 � Πρόληψης Ρύπανσης από Λύματα
 � Πρόληψης Ρύπανσης του Αέρα
 � Μηχανής για την πρόληψη ρύπανσης 

του αέρα
 � Βιβλίο ανυψωτικών μέσων
 � προστατευτικού συστήματος 

υφαλοχρωματισμού

εκδοση πιστοποιητικων

ΒΑσικοι τΥποι Αρχική, Ετήσια, Ενδιάμεση, 

Περιοδική, Έκτακτη

τΥποι επιθεωρησεων πλοιων

Αναγνώριση Επιβατηγού 
Πλοίου

Άδεια Ναυπήγησης-Μετασκευής

Επιθεώρηση Ρυμούλκησης

Επιθεώρηση σε περίπτωση βλάβης ή ζημίας

Διαδικασίες έγκρισης μεμονωμένων πλόων 

ή μεθορμίσεων

ειδικοι τΥποι

εΓκριση
σχεδίων κατασκευής & 

εξοπλισμού πλοίου,

στοιχείων ευστάθειας,

μελετών προδιαγραφών & υπολογισμών

καταμετρήσεων πλοίων

διαδικασιών, σχεδίων, εγχειριδίων, κ.λ.π

εΓκρισεισ Μελετων & σΧεδιων

νΑΥπηΓηση 
ΜετΑσκεΥη

Ο INSB ελέγχει και εγκρίνει 

όλες τις απαιτούμενες 

μελέτες & σχέδια, εκδίδει την άδεια 

ναυπήγησης ή μετασκευής, παρακολουθεί την 

ορθή εκτέλεση των εργασιών, πραγματοποιεί 

τις τελικές επιθεωρήσεις και δοκιμές και 

τέλος εκδίδει τα προβλεπόμενα κυβερνητικά 

πιστοποιητικά του πλοίου κατ’ εξουσιοδότηση 

της Ελληνικής Αρχής.

επιΒλεψη νεων κΑτΑσκεΥων



Αναγνώριση	&	
Εξουσιοδότηση	INSB	
από	ΥΝΑ
Αναγνώριση & Εξουσιοδότηση του  INSB από το Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Αιγαίου (ΥΝΑ)

INSB & yNa
Βάσει της Υπουργικής 

Απόφασης 4113.297/01/2012-

ΦΕΚ 334Β της 14.02.2012 και της Συμφωνίας 

που υπεγράφει στις 20 Ιουνίου 2012, μεταξύ 

του INSB και του αρμόδιου Υπουργείου, ο INSB 

έχει αναγνωριστεί και εξουσιοδοτηθεί από την 

Ελλάδα ως Οργανισμός-Νηογνώμονας για την 

διενέργεια επιθεωρήσεων  και έκδοση των 

αντίστοιχων Κυβερνητικών Πιστοποιητικών σε 

πλοία που φέρουν την Ελληνική Σημαία και που 

εμπίπτουν στις απαιτήσεις της Εθνικής 

Νομοθεσίας.

6

INSB & yNa Η εξουσιοδότηση του 

Οργανισμού καλύπτει την 

έκδοση των προβλεπόμενων από την Εθνική 

και Διεθνή νομοθεσία βεβαιώσεων, εγγράφων 

συμμόρφωσης, αδειών ναυπήγησης και 

μετασκευής, πιστοποιητικών καταλληλότητας, 

εκθέσεων αναγνώρισης και γενικά όλων των 

αναγκαίων πιστοποιητικών και εγγράφων για 

την ομαλή και σύννομη λειτουργία και κίνηση 

του πλοίου.
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Διεθνείς	
Αναγνωρίσεις
Ως Διεθνής Νηογνώμονας με έδρα την Ελλάδα, ο INSB, έχει αναγνωριστεί από ικανό αριθμό 

ξένων Ναυτιλιακών Αρχών - Νηολογίων για επιθεωρήσεις κατάταξης πλοίων στην κλάση 

του, καθώς και για  την έκδοση κυβερνητικών Διεθνών πιστοποιητικών αξιοπλοίας,  κατόπιν 

ολοκλήρωσης των σχετικών ελέγχων. 

‘Αγιος Βικέντιος & Γρεναδίνες - St. Vincent & the Grenadines

Παναμάς - Panama

Μπελίζε - Belize

Νήσοι Κουκ - Cook Islands

Κοινοπολιτεία της Δομίνικας - Commonwealth of Dominica

Νιγηρία- Nigeria

Κομόρες - Union of Comoros

Ονδούρα- Honduras

Βασίλειο της Καμπότζης - Kingdom of Camdodia

Τζαμάϊκα- Jamaica

Μολδαβία - Moldova

Λίβανος - Lebanon

Συρία - Syria

Τόγκο - Τogo

Λευκορωσία - Belarus

Βασίλειο της Ιορδανίας -  Jordan

Ισημερινή Γουινέα - - Guinea

Πράσινο Ακρωτήρι - Cape Verde

Σουδάν - Sudan

Δημοκρατία της Γουινέας -  Republic of Guinea

Μαδαγασκάρη - Madagascar

Παλάου - Palau

Κένυα - Kenya

O INSB έχει εγκριθεί και από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ (USCG) ως 

επίσημος Νηογνώμονας, ο οποίος έχει την έγκριση άσκησης των 

καθηκόντων του εντός των ΗΠΑ ισοτίμως με τους Νηογνόμωνες οι 

οποίοι είναι μέλη του IACS.

Ο Οργανισμός σε ό,τι αφορά την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα στοιχεία 

που τηρεί η αρμόδια υπηρεσία του Μνημονίου των Παρισίων (ParisMOU) κατατάσσεται από πλευράς 

επίδοσης αμέσως μετά τους Νηογνώμονες - μέλη του IACS.



Τ.Ε.Ε.Π.
Ο  Τομέας Επιθεωρήσεων Ελληνικών Πλοίων (Τ.Ε.Ε.Π)  του INSB
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δΥνΑΜικο
Με το άρτια εκπαιδευμένο 

στελεχιακό δυναμικό του 

Τομέα του Οργανισμού  (Τ.Ε.Ε.Π)  που 

αποτελείται από ναυπηγούς, μηχανολόγους 

μηχανικούς αλλά και έμπειρο διοικητικό 

προσωπικό και με την αρωγή του εκτενούς 

Δικτύου των Επιθεωρητών του στην Ελλάδα, ο 

INSB διασφαλίζει έγκαιρη διαχείρηση αιτήσεων 

και απαιτουμένων ενεργειών για την οργάνωση 

επιθεώρησης του πλοίου και την έκδοση των 

σχετικών πιστοποιητικών αξιοπλοΐας .

ιΜο
ο INSB συμμετέχει ενεργά με 

τεχνικά στελέχη του Τομέα 

του Οργανισμού  (Τ.Ε.Ε.Π) σε Επιτροπές και 

Υποεπιτροπές του Διεθνούς Ναυτιλιακού 

Οργανισμού (ΙΜΟ) που εξετάζουν θέματα 

σχετικά με την εξουσιοδότηση του Οργανισμού, 

ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση και 

συμβολή του INSB στις εξελίξεις των διεθνών 

ναυτιλιακών απαιτήσεων.

ορΓΑνωση
Σε εναρμόνιση με τις σύγχρονες ανάγκες της Ναυτιλιακής Κοινότητας και με στόχο 

την αρτιότερη υλοποίηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν στην εφαρμογή της 

παρασχεθείσας Ελληνικής εξουσιοδότησής του, ο INSB δημιούργησε ένα ειδικό τμήμα, τον Τομέα 

Επιθεώρησης Ελληνικών Πλοίων (Τ.Ε.Ε.Π), προκειμένου να παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 

στην Ελληνική πλοιοκτησία.
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νοΜοθεσιΑ
Ο Τομέας (Τ.Ε.Ε.Π) παράλληλα παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις 
στο επίπεδο των διεθνών όσο και εθνικών νομοθεσιών, 

κανονισμών και αποφάσεων περιλαμβανομένης και της κείμενης νομοθεσίας για 
την επιθεώρηση, έκδοση, θεώρηση πιστοποιητικών και παρακολούθησή τους, 
για πλοία που φέρουν την Ελληνική σημαία εκτός εκείνων που εμπίπτουν σε 
αρμοδιότητα αναγνωρισμένου οργανισμού του ΕΚ 391/2009 και των συναφών 
αυτού διατάξεων.



τύποι
Ω ς Αναγνωρισμένος & Εξουσιοδοτημένος φορέας από την                                       

Ελληνική Αρχή, ο INSB επιθεωρεί και πιστοποιεί διαφόρους 
τύπους & μεγεθών πλοία και σκάφη, που περιλαμβάνουν:

υπαγόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 917/79, που 

μεταφέρουν μέχρι:

α)  12 επιβάτες για κατηγορίες πλόων Ι,ΙΙ,ΙΙΙ & ΙV

β)  25 επιβάτες για κατηγορίες πλόων ΙΙ, ΙΙΙ, IV, 

εφόσον είναι μεταλλικά κάτω των 24 μέτρων και 

είναι κατασκευασμένα πριν την 1η Ιουλίου 1998

γ)  25 επιβάτες ανεξαρτήτων πλόων, εφόσον 

είναι ξύλινα ή πλαστικά και δεν εμπίπτουν 

στους κανονισμούς που αφορούν τα ταχύπλοα 

σκάφη (Res. MSC.36 (63)) ή τα Δυναμικώς 

υποστηριζόμενα σκάφη (Res. Α.373(Χ))

Επαγγελματικά τουριστικά πλοία
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11πλοίων
Αλιευτικά 
 μήκους σύμφωνα με 
ΔΣΓΦ μέχρι 24 μέτρα.

Ιδιωτικά 
τουριστικά 
πλοία 
αναψυχής
που μεταφέρουν 
μέχρι 25 επιβάτες 
(Π.Δ. 917/79).

Μικρά 
επαγγελματικά 
σκάφη
 (Π.Δ. 270/88), μήκους 
μεταξύ 6 και 15 μέτρων 
που μεταφέρουν  μέχρι 49 
επιβάτες εντός  και πέριξ 
λιμένων. 

Καταδυτικά 
σκάφη
ολικού μήκους από 10 
μέχρι 24 μέτρα.

Φορτηγά- 
Ρυμουλκά-
Φορτηγίδες
πλόων Εσωτερικού 
ανεξαρτήτου 
χωρητικότητας ή/και 
εκτελούντα Διεθνείς 
πλόες με χωρητικότητα 
κάτω των 500 μονάδων 
χωρητικότητας ΚΟΧ ή 
χωρητικότητα κάτω από 
500 GT.

Επιβατηγά 
πλοία
που εκτελούν πλόες 
εσωτερικού, τα οποία 
μεταφέρουν άνω 
των 12 επιβατών 
και δεν υπάγονται 
στις διατάξεις 
της κοινοτικής 
οδηγίας 2009/45/ΕΚ 
(EUROSOLAS).
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Σκάφη	
Αναψυχής 



Ιδιωτικά	&	Επαγγελματικά
Τα σκάφη αναψυχής (Ιδιωτικά & Επαγγελματικά) αποτελούν ένα σημαντικό 
τμήμα της δραστηριότητας του Τομέα Επιθεώρησης Ελληνικών Πλοίων 
του INSB.
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MEGa yaCHTS ο INSB αποδίδει μεγάλη 

σημασία στην επιθεώρηση 

και πιστοποίηση μεγάλων πλοίων αναψυχής, 

των λεγόμενων Mega Yachts, τα οποία 

αποτελούν ιδιαίτερη πρόκληση για τον 

Οργανισμό και σημαντική πηγή τεχνογνωσίας 

δεδομένου ότι τα πλοία αυτά εφαρμόζονται 

πέραν της εθνικής νομοθεσίας και οι Διεθνείς 

Συμβάσεις, περί γραμμών φορτώσεως (LL) 

προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος 

(MARPOL) και υφαλοχρωμάτων (AFS).

ιστιοΦορΑ Τα ιστιοφόρα πλοία 

αποτελούν μια ιδιαίτερη 

κατηγορία για τα οποία εφαρμόζονται ειδικά 

κριτήρια για τον χαρακτηρισμό τους ως 

ιστιοφόρων, τα οποία ελέγχονται και 

διαπιστώνονται από τον Οργανισμό.



Δίκτυο	παροχής	
υπηρεσιών
Ως διεθνής Νηογνώμονας με έδρα τον Πειραιά, ο INSB μέσω των περιφεριακών 
γραφείων του ανά τον κόσμο (regional offices), των τοπικών γραφείων 
εξωτερικού (survey stations) και με παρουσία σε όλα τα κύρια λιμάνια, 
απασχολεί έμπειρους και ικανούς Επιθεωρητές πλοίων, αναβαθμίζοντας έτσι 
συνεχώς τις υπηρεσίες του.

δικτΥο στην ελλΑδΑ

Ειδικότερα για την Ελληνική επικράτεια, ο INSB  έχει αναπτύξει επαρκές  δίκτυο 

αποκλειστικών επιθεωρητών του σε όλες τις παράκτιες και νησιωτικές 

περιφέρειες της χώρας, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες ανταπόκρισης το ταχύτερο 

δυνατόν.

Επί πλέον είναι δυνατή και η γρήγορη παρουσία στο λιμάνι επιθεωρήσεως, 

επιθεωρητών των Κεντρικών Γραφείων του Οργανισμού.
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Ο INSB διαθέτει ένα διαρκώς επεκτεινόμενο δίκτυο παροχής υπηρεσιών  σε 
διεθνές επίπεδο, με τοπικά γραφεία αντιπροσώπευσης σε 60 χώρες, και παρουσία 
σε μεγάλες πόλεις-λιμάνια και ναυπηγικές περιοχές, σε ολόκληρο
τον κόσμο. Ενδεικτικά:

Ευρώπη Αφρική

Ωκεανία

Βελγίο
Βουλγαρία
Δανία
Γαλλία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ιταλία
Κύπρος
Μαυροβούνιο
Μονακό
Νορβηγία
Πορτογαλία
Σουηδία
Ουκρανία

Αραβικά Εμιράτα
Ιαπωνία
Ινδονησία
Ιορδανία
Κίνα
Λίβανος
Μπανγκλαντές
Κορέα
Πακιστάν
Ρωσία
Σ. Αραβία
Σιγκαπούρη
Σρι Λάνκα
Συρία
Ταϊβάν
Τουρκία

Αίγυπτος
Γκάνα
Κένυα
Μαδαγασκάρη
Νιγηρία
Ν. Αφρική
Σενεγάλη 
Σουδάν
Τόγκο
Τυνησία

Αυστραλία
Ν. Ζηλανδία

Ιονία Νησιά & Ηπείρος  :    Ηγουμενίτσα | Λευκάδα | Κεφαλλονιά

Στ. Ελλάδα    :   Χαλκίδα

Θεσσαλία    :   Λάρισα

Β. Αιγαίο    :  Λήμνος

Κρήτη & Ν. Αιγαίο   :  Σητεία

Κυκλάδες    :   Σύρος

Ν. Αιγαίο    :  Ρόδος

Β. Αιγαίο, ΒΑ Αιγαίο, Ν. Αιγαίο :   Χίος

Μακεδονία, Θράκη   :  Θεσσαλονίκη

Στ. Ελλάδα, Θεσσαλία   :   Βόλος

Κρήτη & Ν. Αιγαίο   :  Ηράκλειο

Αττική     :  Πειραιάς | Λαύριο

Δωδεκάνησα & Ν. Αιγαίο  :  Κως | Κάλυμνος

Ασία Αμερική

Αργεντινή
Βενεζουέλα
Βραζιλία
Ισημερινός
Καναδάς
Παναμάς
Τζαμάικα
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Δίκτυο	στην	Ελλάδα
Οι περιοχές της χώρας που καλύπτονται από τους αποκλειστικούς επιθεωρητές 
του Οργανισμού και οι αντίστοιχες πόλεις όπου αυτοί εδρεύουν είναι οι 
ακόλουθες:

Διεθνές	δίκτυο



Κεντρικά γραφεία

Κανθάρου 8 & Σαχτούρη 
185 37 Πειραιάς
Τ: 210 4184172, 4532529, 4537993
Φ: 210 4184282

Email: insb@hol.gr

INSB Class

Start at

www.insb.gr


