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Πειραιάς, 28 Απριλίου 2017
Ο Ελληνικός Νηογνώμονας εγκαινίασε τα νέα γραφεία του στη Ρόδο
με νέο Επιθεωρητή Πλοίων τον κ.Γιώργο Αντώνογλου.

Η Ελληνικός Νηογνώμων Α.Ε. εγκαινίασε χθές, Πέμπτη 27 Απριλίου, τα νέα της
γραφεία στη Ρόδο, στην περιοχή της Νέας Μαρίνας Ρόδου. Νέος Επιθεωρητής
Πλοίων για την περιοχή της Ρόδου είναι ο κ.Γιώργος Αντώνογλου, Πλοίαρχος Ε.Ν.,
με πολυετή πείρα και θητεία στο ναυτιλιακό χώρο της Ρόδου και άρτια
επιστημονική και τεχνική κατάρτιση.
Στην εκδήλωση των εγκαινίων των νέων γραφείων παρέστησαν εκπρόσωποι των
αρχών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων και εκπρόσωποι και
στελέχη ναυτιλιακών, αλιευτικών εταιρειών και εταιρειών του θαλάσσιου
τουρισμού που δραστηριοποιούνται στη Ρόδο. Μεταξύ αυτών που τίμησαν με την
παρουσία τους την εκδήλωση εγκαινείων των νέων γραφείων του νέου Επιθεωρητή
Ελληνικού Νηογνώμονα κ.Αντώνογλου, ήταν ο εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη
κ.Χατζημάρκου, κ.Φλεβάρης, ο Λιμενάρχης Ρόδο κ.Σπ.Τάτης, ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ.Μ.Χριστοδούλου, ο Διευθυντής της Μαρίνας Ρόδου
κ.Χρ.Χαρίσης και η διοίκηση του Ελληνικού Νηογνώμονα με τον Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο κ.Δημ.Ζαφειριάδη, τον Οικονομικό & Εμπορικό Διευθυντή
κ.Δ.Χαρακίδα, το Διευθυντή Επιθεωρήσεων κ.Ανδρ. Τσιλιάνη και τον Επιθεωρητή
Πλοίων κ.Κ.Χριστόπουλο.
Στο σύντομο χαιρετισμό του ο κ.Γιώργος Αντώνογλου ευχαρίστησε όλους τους
παρευρεθέντες για την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη τους προς το πρόσωπο του
και τον Ελληνικό Νηογνώμονα και επεσήμανε ότι με αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνει
την ευθύνη αντιπροσώπευσης της ιστορικής εταιρείας και την διεξαγωγή των
επιθεωρήσεων και έκδοσης των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας. Τόνισε ότι σταθερή
επιδίωξη του θα είναι, σε πλήρη αρμονία με την παραδοσιακή πολιτική του
Ελληνικού Νηογνώμονα να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, προσφέροντας
αξιόπιστες και άμεσες λύσεις, με άμεση εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Νηογνώμονα
κ.Δημ.Ζαφειριάδης, ευχαρίστησε όλους για την τιμητική τους παρουσία και τόνισε
ότι ο Ελληνικός Νηογνώμονας με την πολυετή του δραστηριότητα στέκεται αρωγός
των ναυτιλιακών εταιρειών και των εταιρειών του θαλάσσιου τουρισμού που
δραστηριοποιούνται στην νησιωτική ΕΛλάδα. Επεσήμανε ότι για την άρτια και
άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας, διαθέτουμε στρατηγικά τοποθετημένο , το
μεγαλύτερο δίκτυο επιθεωρητών , που εκτείνεται σε όλα τα κύρια λιμάνια καθώς
και κρίσιμα νησιά της χώρας και τόνισε ότι οι Επιθεωρητές της Ελληνικός
Νηογνώμων Α.Ε. είναι αποκλειστικής απασχόλησης , άρτια εκπαιδευμένοι και

συνδυάζουν επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα προσφέροντας
εξυπηρέτηση 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

άμεση

Τέλος χαιρετισμό απήυθυνε ο Λιμενάρχης Ρόδου κ.Σπ.Τάτης, ο οποίος σημείωσε
ότι Λιμενικό Σώμα και Ελληνικός Νηογνώμονας έχουν μια παράλληλη ιστορική
διαδρομή στο χώρο της ελληνικής ναυτιλίας αφού ιδρύθηκαν και οι δύο φορείς το
1919.

