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Γενικά 

Η φόρμα αυτή αποτελεί αίτηση προς την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού 
(ΥΥ) για για Παροχή Υπηρεσιών και Χορήγηση Γεωχωρικών Δεδομένων/ Πληροφοριών που 
σχετίζονται με τον ευρύτερο ελληνικό θαλάσσιο χώρο τα οποία έχει η ίδια συλλέξει, 
επεξεργασθεί και αποθηκεύσει και τα οποία αποτελούν Πνευματική της Ιδιοκτησία. 

Εξέλιξη του Αιτήματος σας 

Μετά την συμπλήρωση και την υποβολή της παρούσας αίτησης, το αρμόδιο τμήμα της ΥΥ 
που θα μελετήσει/ επεξεργαστεί το αίτημα σας, θα σας ενημερώσει για την εξέλιξη του 
καθώς και  την διαδικασία και τον χρόνο που απαιτείται για την υλοποίηση/διεκπεραίωση 
του.  

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων/ Πληροφοριών 

Οποιαδήποτε πληροφορία δοθεί και αφορά προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθεί μόνο 
για τον σκοπό για τον οποίο δόθηκε και σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. 

Η ΥΥ δεν θα χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνον για 
περιπτώσεις διαφήμισης/ενημέρωσης και στατιστικών ερευνών σχετικά με το έργο και τα 
προϊόντα της και δεν θα τα διαθέσει σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με την ίδια, χωρίς 
προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεση, με εξαίρεση την εφαρμογή των σχετικών 
νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες αρχές και μόνο. 
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1. Συμπλήρωση Στοιχείων 

Ονοματεπώνυμο 

Αιτούντος: 

 

 

Επωνυμία Εταιρείας/ 

Φορέα: 

 

 

Θέση στην Εταιρεία ή τον 

Φορέα: 

 

Διεύθυνση:  

 

 

Τηλέφωνα:  

 

 

Fax:   

E-mail:  

Α.Φ.Μ.   

Αντικείμενο Εργασιών 

Εταιρείας ή Φορέα: 

 

 

 

 



    ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ - ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ    Ε-ΥΥ 13 

 
 

Σελίδα 4/7 

 

2. Η Εταιρεία – Ο Φορέας σας  

Αναφέρατε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορείτε για την εταιρεία ή τον φορέα έτσι ώστε 

να έχουμε τη σαφέστερη δυνατή εικόνα για την μορφή, το αντικείμενο και το έργο της. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Τα Αιτούμενα Στοιχεία  

Σημειώσατε το είδος της Υπηρεσίας ή των Δεδομένων που επιθυμείτε να σας παρέξει/ 

χορηγήσει η ΥΥ  

 Εκπόνηση Υδρογραφικής Εργασίας 

 Εκπόνηση Μελέτης Φωτοσήμανσης Λιμένα/ Διαύλου 

 Χορήγηση Βαθυμετρικού Διαγράμματος 

 Χορήγηση Στοιχείων Στάθμης Θάλασσας 

 Άλλο (να αναφερθεί)…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
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4. Περιοχή που αφορά η αίτηση 

Αναφέρατε την περιοχή που αφορά η αίτηση σας ή επισυνάψτε χάρτη ή διάγραμμα. 

(Σχηματίστε την περιοχή ενδιαφέροντος και ορίστε γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό 

πλάτος στις γωνίες) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Σκοπός της αίτησης 

Αναφέρατε τον σκοπό για τον οποίο αιτείσθε τις Υπηρεσίες ή τα Δεδομένα της ΥΥ και που 

ακριβώς θα χρησιμοποιηθούν αυτές/α. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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6. Επιθυμητός Χρόνος Υλοποίησης της αίτησης 

Αναφέρατε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα θέλατε να υλοποιηθεί το αίτημα σας και 

για ποιον λόγο. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Υπεύθυνη δήλωση 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες που αναφέρονται στην αίτηση και την 

Συμφωνία είναι ακριβείς και αληθινές. 

Υπογραφή Αιτούντος:  

  

Ονοματεπώνυμο Αιτούντος:  

  

Εκ μέρους:  

(Όνομα Εταιρείας ή Φορέα)  

(σφραγίδα)  

Ημερομηνία:  
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Παρακαλούμε, αποστείλατε την συμπληρωμένη αίτηση, την απαιτούμενη βεβαίωση και την 

υπογεγραμμένη συμφωνία συνεργασίας με κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους: 

 Ταχυδρομικά 

 ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΝ 

 Τμήμα Οικονομικής Μέριμνας & Εφοδιασμού  

 Λεωφ. Μεσογείων 229 (Στρατόπεδο Παπάγου) 

 ΤΚ 15561, ΧΟΛΑΡΓΟΣ  

 Email 

ne_hnhs@navy.mil.gr 

 Fax 

+30 210 6557139 

 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: +30 210 6551781, +30 210 6551818 


