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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: « ∆ιαδικασία έκδοσης αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας (Α.Ν.Ι.) ».
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν∆ 187/73 «Περί Κώδικος ∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ικαίου» (Α 261).
β) Τις διατάξεις της ∆Σ STCW 78 που κυρώθηκε µε το Ν.1314/83 (Α 2), όπως ισχύει.
γ) Την τροποποίηση της ∆.Σ. STCW 78 του έτους 2010 όπως έγινε αποδεκτή µε το Π.∆. 79/2012 (Α΄ 137).
δ) Τις διατάξεις του Π.∆. 141/2014 (ΦΕΚ 232 Α') « Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής
ικανότητας και δικαιώµατα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση Προεδρικού
∆ιατάγµατος 243/1998».
ε) Η αρ. 36361.38/05/2014 Υ.Α. «Τροποποίηση αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας».
στ) Τις διατάξεις του Π.∆. 119/2014 (ΦΕΚ Α΄ 188) Προσαρµογή του ελληνικού δικαίου στην Οδηγία 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης Νοεµβρίου 2008
για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και της Οδηγίας 2012/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης Νοεµβρίου 2012 «περί τροποποιήσεως της Οδηγίας
2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών.»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Ι. Το αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας, που καθορίστηκε σύµφωνα µε την ανωτέρω (ε) σχετική, σε
εφαρµογή των απαιτήσεων της ∆.Σ. STCW 1978, όπως ισχύει, προκειµένου να αποκτάται από τους κατέχοντες τα προσόντα σε (δ) σχετικό, εκδίδεται και θεωρείται συµπληρωµένο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, όπως καθορίζεται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος και εµφαίνεται αναλυτικά
στα επισυναπτόµενα υποδείγµατα ανά βαθµό και ειδικότητα.

ΙΙ. Τα αναγραφόµενα κατά σειρά στα προς συµπλήρωση στοιχεία του «Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας», είναι τα εξής:
(α) Το ονοµατεπώνυµο και το πατρώνυµο του κατόχου του πιστοποιητικού όπως αυτά αναγράφονται
στο ναυτικό του φυλλάδιο ή στην αστυνοµική του ταυτότητα ή στο διαβατήριό του.
(β) Oι αριθµοί των Κανονισµών των αντίστοιχων κεφαλαίων του παραρτήµατος της ∆.Σ. STCW 78,
όπως ισχύει, τις απαιτήσεις των οποίων καλύπτει ο υποψήφιος για την απόκτηση του πιστοποιητικού
σύµφωνα µε τα ειδικά προσόντα του, που καθορίζονται από το Π.∆. 141/ 2014, ήτοι:
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Καν. ΙΙ/1, ως διαθέτων τα προσόντα να ασκεί την ειδικότητα αξιωµατικού υπεύθυνου φυλακής
ναυσιπλοΐας σε πλοία 500 ο.χ. και άνω.
Καν. ΙΙ/2, ως διαθέτων τα προσόντα να πλοιαρχεύει ή να ασκεί την ειδικότητα υποπλοιάρχου σε
πλοία 500 ο.χ. και άνω.
Καν. ΙΙ/3, ως διαθέτων τα προσόντα να πλοιαρχεύει ή να ασκεί την ειδικότητα αξιωµατικού υπεύθυνου τήρησης φυλακής ναυσιπλοΐας σε πλοία κάτω των 500 ο.χ.
Καν. ΙΙ/4, ως διαθέτων τα προσόντα να αποτελεί µέλος φυλακής ναυσιπλοΐας.
Καν. ΙΙ/5, ως διαθέτων τα προσόντα να ασκεί την ειδικότητα του ναυκλήρου σε πλοία 500 οχ και
άνω.
Καν. ΙΙΙ/1, ως διαθέτων τα προσόντα να ασκεί την ειδικότητα αξιωµατικού υπεύθυνου φυλακής
µηχανοστασίου σε επανδρωµένο µηχανοστάσιο ή αξιωµατικού υπηρεσίας µηχανοστασίου σε περιοδικά µη επανδρωµένο µηχανοστάσιο πλοίων των οποίων η ισχύς της κύριας µηχανής πρόωσης είναι
750 kw και άνω.
Καν. ΙΙΙ/2, ως διαθέτων τα προσόντα να ασκεί την ειδικότητα Α΄ µηχανικού οποιασδήποτε χωρητικότητας και Β΄ µηχανικού πλοίων των οποίων η ισχύς της κύριας µηχανής πρόωσης είναι 3000 kw
και άνω.
Καν. ΙΙΙ/3, ως διαθέτων τα προσόντα να ασκεί την ειδικότητα Α΄ και Β΄ µηχανικού. πλοίων των
οποίων η ισχύς της κύριας µηχανής πρόωσης έως 3000 kw.
Καν. ΙΙΙ/4, ως διαθέτων τα προσόντα να αποτελεί µέλος φυλακής σε επανδρωµένο µηχανοστάσιο ή
να εκτελεί καθήκοντα σε περιοδικά µη επανδρωµένο µηχανοστάσιο.
Καν. ΙΙΙ/5, ως διαθέτων τα προσόντα να ασκεί την ειδικότητα Α΄ και Β΄ Μηχανοδηγού µηχανοστασίου σε επανδρωµένο µηχανοστάσιο ή αξιωµατικού υπηρεσίας µηχανοστασίου σε περιοδικά µη επανδρωµένο µηχανοστάσιο πλοίων των οποίων η ισχύς της κύριας µηχανής πρόωσης είναι 750 kw
και άνω.
Καν. ΙΙΙ/6, ως διαθέτων τα προσόντα να ασκεί την ειδικότητα Ηλεκτρολόγου πλοίων των οποίων η
ισχύς της κύριας µηχανής πρόωσης είναι 750 kw και άνω.
Καν.ΙΙΙ/7, ως διαθέτων τα προσόντα να ασκεί την ειδικότητα Ηλεκτροτεχνίτη πλοίων των οποίων
η ισχύς της κύριας µηχανής πρόωσης είναι 750 kw και άνω.
Καν. IV/2, ως διαθέτων πιστοποίηση προσωπικού Ραδιοεπικοινωνιών σε πλοία που υποχρεούνται
να συµµετέχουν στο σύστηµα GMDSS.
Καν. V/1-1, Βασική εκπαίδευση: Ως διαθέτων τα προσόντα µε καθήκοντα και ευθύνες για το φορτίο ή τα µέσα φορτοεκφόρτωσης σε πετρελαιοφόρα και χηµικά δεξαµενόπλοια, Προχωρηµένη εκπαίδευση: Πλοίαρχοι, Υποπλοίαρχοι, Πρώτοι και ∆εύτεροι Μηχανικοί και οποιοδήποτε πρόσωπο
(π.χ αντλιωρός) µε άµεση ευθύνη για τη φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά, χειρισµό φορτίου, καθαρισµό δεξαµενών ή άλλων σχετικών µε το φορτίο εργασιών σε πετρελαιοφόρα και χηµικά δεξαµενόπλοια (ανάλογα).
Καν. V/1-2, Βασική εκπαίδευση: Ως διαθέτων τα προσόντα µε καθήκοντα και ευθύνες για το φορτίο ή τα µέσα φορτοεκφόρτωσης σε υγραεριοφόρα δεξαµενόπλοια, Προχωρηµένη εκπαίδευση:
Πλοίαρχοι, Υποπλοίαρχοι, Πρώτοι και ∆εύτεροι Μηχανικοί και οποιοδήποτε πρόσωπο (π.χ αντλιωρός) µε άµεση ευθύνη για τη φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά, χειρισµό φορτίου, καθαρισµό δεξαµενών ή άλλων σχετικών µε το φορτίο εργασιών σε υγραεριοφόρα δεξαµενόπλοια.
Καν. V/2, ως διαθέτων τα προσόντα, πλοίαρχος, αξιωµατικοί και λοιπό προσωπικό που είναι κατανεµηµένο σε σταθµούς συγκέντρωσης στον πίνακα διαίρεσης πληρώµατος να συνδράµουν τους επιβάτες σε καταστάσεις ανάγκης, παρέχουν άµεσες υπηρεσίες στους επιβάτες σε χώρους των επιβατών και έχουν άµεση ευθύνη για την επιβίβαση-αποβίβαση επιβατών, φόρτωση εκφόρτωση ή
ασφάλιση φορτίου, ή σφράγιση ανοιγµάτων κύτους, σε επιβατηγά - οχηµαταγωγά πλοία.

(γ) Τα καθήκοντα (functions) του προσωπικού καταστρώµατος, µηχανής και ραδιοεπικοινωνιών, όπως αυτά προσδιορίζονται στο µέρος Α΄ του Κώδικα της ∆.Σ. STCW ’78, όπως ισχύει, ήτοι:
(γ).1 Προσωπικό καταστρώµατος
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Ναυσιπλοΐα

Navigation

Χειρισµός φορτίου και στοιβασία

Cargo handling and stowage

Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και
ντίδα των επιβαινόντων

φρο-

Συντήρηση & επισκευές

Controlling the operation of the ship and care for
persons on board
Maintenance & repair

(γ).2 Προσωπικό µηχανής
Ναυτική µηχανολογία

Marine engineering

Ηλεκτρολογία, ηλεκτρονικά & αυτοµατισµοί

Electrical, electronic & control engineering

Συντήρηση & επισκευές

Maintenance & repair

Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και
φροντίδα των επιβαινόντων

- Controlling the operation of the ship and care for
person on board

(γ).3 Ηλεκτρολόγοι
Ηλεκτρολογία, ηλεκτρονικά & αυτοµατισµοί

Electrical, electronic & control engineering

Συντήρηση & επισκευές

Maintenance & repair

Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και
φροντίδα των επιβαινόντων

Controlling the operation of the ship and care for
person on board

(γ).4 Προσωπικό Ραδιοεπικοινωνιών
Ραδιοεπικοινωνίες

Radiocommunications

(γ).5 Προσωπικό δεξαµενοπλοίων
(γ) 5.1 Βασική εκπαίδευση δεξαµενόπλοιων
Βάσει κανονισµών V/1-1 και V/1-2 της αναθεωρηµένης ∆.Σ. STCW/78 (Manila 2010), καθορίζεται η
εκπαίδευση και τα προσόντα των πλοιάρχων, αξιωµατικών και κατωτέρων ναυτικών προκειµένου να
ναυτολογούνται σε δεξαµενόπλοια.
(γ) 5.1.α Βασική εκπαίδευση σε πετρελαιοφόρα – χηµικά δεξαµενόπλοια (V/1-1, παρ.1)
Αξιωµατικοί και κατώτεροι ναυτικοί µε καθήκοντα και ευθύνες για το φορτίο ή τα µέσα φορτοεκφόρτωσης σε πετρελαιοφόρα και χηµικά δεξαµενόπλοια, πρέπει να κατέχουν σχετικό πιστοποιητικό µετά
από θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 3 µηνών σε πετρελαιοφόρο ή χηµικό δεξαµενόπλοιο, ή επιτυχή
αποφοίτηση από αντίστοιχο τµήµα βασικής εκπαίδευσης του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε.
(γ) 5.1.β Βασική εκπαίδευση σε υγραεριοφόρα δεξαµενόπλοια (V/1-2, παρ.1)
Αξιωµατικοί και κατώτεροι ναυτικοί µε καθήκοντα και ευθύνες για το φορτίο ή τα µέσα φορτοεκφόρτωσης σε υγραεριοφόρα δεξαµενόπλοια, πρέπει να κατέχουν σχετικό πιστοποιητικό µετά από θαλάσσια
υπηρεσία τουλάχιστον 3 µηνών σε υγραεριοφόρο, ή επιτυχή αποφοίτηση από αντίστοιχο τµήµα βασικής εκπαίδευσης του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
-Καθήκοντα και ευθύνες για το φορτίο ή τα µέσα φορτοεκφόρτωσης
ΕΠΙΠΕ∆Ο

FUNCTIONS
-Responsibilities related to cargo or cargo equipment
on tankers
LEVEL
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-∆ιοικητικό

-Management

Οι ειδικότητες και περιορισµοί αναγράφονται ως ακολούθως:
-Αξιωµατικός καταστρώµατος δεξαµενοπλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας.
(Deck officer on tankers irrespective of tonnage).
-Αξιωµατικός µηχανής δεξαµενοπλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας.
(Engine officer on tankers irrespective of tonnage).
-Κατώτερος Ναυτικός δεξαµενοπλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας.
(Rating on tankers irrespective of tonnage).
Ο τύπος του δεξαµενόπλοιου για το οποίο ισχύει το πιστοποιητικό (Tanker Safety) αναγράφεται ως ακολούθως:
-Βασική εκπαίδευση σε Πετρελαιοφόρα και Χηµικά δεξαµενόπλοια.
(Basic training for Oil and Chemical tankers).
-Βασική εκπαίδευση σε Υγραεριοφόρα δεξαµενόπλοια.
(Basic training for Liquefied Gas tankers).
Όσον αφορά την περίοδο θεώρησης υπόψη πιστοποιητικών διευκρινίζεται ότι για τους Αξιωµατικούς
Ε.Ν. είναι πενταετής ενώ για το κατώτερο πλήρωµα απεριορίστου ισχύος (Indefinitely Valid).
(γ) 5.2 Προχωρηµένη εκπαίδευση δεξαµενόπλοιων
(γ) 5.2.α Προχωρηµένη εκπαίδευση σε πετρελαιοφόρα δεξαµενόπλοια (V/1-1,παρ.3):
Πλοίαρχοι, Υποπλοίαρχοι, Πρώτοι και ∆εύτεροι Μηχανικοί και οποιοδήποτε πρόσωπο (π.χ αντλιωρός)
µε άµεση ευθύνη για τη φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά, χειρισµό φορτίου, καθαρισµό δεξαµενών ή
άλλων σχετικών µε το φορτίο εργασιών σε πετρελαιοφόρα δεξαµενόπλοια, πρέπει να κατέχουν σχετικό
πιστοποιητικό βάσει προϋποθέσεων άρθρου 20 (δ) σχετικού.
(γ) 5.2.β Προχωρηµένη εκπαίδευση σε χηµικά δεξαµενόπλοια (V/1-1,παρ.5):
Πλοίαρχοι, Υποπλοίαρχοι, Πρώτοι και ∆εύτεροι Μηχανικοί και οποιοδήποτε πρόσωπο (π.χ αντλιωρός)
µε άµεση ευθύνη για τη φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά, χειρισµό φορτίου, καθαρισµό δεξαµενών ή
άλλων σχετικών µε το φορτίο εργασιών σε χηµικά δεξαµενόπλοια, πρέπει να κατέχουν σχετικό πιστοποιητικό βάσει προϋποθέσεων άρθρου 21 (δ) σχετικού.
(γ) 5.2.γ Προχωρηµένη εκπαίδευση σε υγραεριοφόρα δεξαµενόπλοια (V/1-2,παρ.3)
Πλοίαρχοι, Υποπλοίαρχοι, Πρώτοι και ∆εύτεροι Μηχανικοί και οποιοδήποτε πρόσωπο (π.χ αντλιωρός)
µε άµεση ευθύνη για τη φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά, χειρισµό φορτίου, καθαρισµό δεξαµενών ή
άλλων σχετικών µε το φορτίο εργασιών σε υγραεριοφόρα δεξαµενόπλοια, πρέπει να κατέχουν σχετικό
πιστοποιητικό βάσει προϋποθέσεων άρθρου 23 (δ) σχετικού.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Καθήκοντα και ευθύνες για φόρτωση, εκφόρτωση,
φροντίδα κατά τη µεταφόρτωση, χειρισµό φορτίου ,
καθαρισµό δεξαµενής και άλλες σχετικές µε το φορτίο
ενέργειες σε δεξαµενόπλοια
ΕΠΙΠΕ∆Ο
∆ιοικητικό και Επιχειρησιακό

FUNCTIONS
Responsibility for loading, discharging, care in transit,
handling of cargo, tank cleaning or other cargo related
operations on tankers
LEVEL
Management and Operational

Οι ειδικότητες και περιορισµοί αναγράφονται ως ακολούθως:
-Αξιωµατικός καταστρώµατος δεξαµενοπλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας.
(Deck officer on tankers irrespective of tonnage).
-Αξιωµατικός µηχανής δεξαµενοπλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας.
(Engine officer on tankers irrespective of tonnage).
-Κατώτερος Ναυτικός δεξαµενοπλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας.
(Rating on tankers irrespective of tonnage).
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Ο τύπος του δεξαµενόπλοιου για το οποίο ισχύει το πιστοποιητικό Tanker Safety αναγράφετε ως ακολούθως:
-Προχωρηµένη εκπαίδευση σε Πετρελαιοφόρα δεξαµενόπλοια.
(Advanced training for Oil tankers).
-Προχωρηµένη εκπαίδευση σε Χηµικά δεξαµενόπλοια.
(Advanced training for Chemical tankers).
- Προχωρηµένη εκπαίδευση σε Υγραεριοφόρα δεξαµενόπλοια.
(Advanced training for Liquefied Gas tankers).
Όσον αφορά την περίοδο θεώρησης υπόψη πιστοποιητικών διευκρινίζεται ότι για τους Αξιωµατικούς
Ε.Ν. είναι πενταετής ενώ για το κατώτερο πλήρωµα απεριορίστου ισχύος (Indefinitely Valid).
(γ).6 Προσωπικό Ε/Γ και RO-RO/Ε-Γ πλοίων
Ο τύπος των αποδεικτικών αυτών εξακολουθούν να χορηγούνται από το ΚΕΣΕΝ/ΠΛ.
Με τον κανονισµό V/2 της αναθεωρηµένης ∆.Σ. STCW/78, καθορίζεται η εκπαίδευση και τα προσόντα
του πλοιάρχου και του προσωπικού επί Ε/Γ και RO-RO/Ε-Γ πλοίων, όπως παρακάτω:
(γ) 6.1 Προσωπικό Ε/Γ πλοίων Καν. V/2 (Παρ. 3-4-5-6).
(γ) 6.1(α) ο πλοίαρχος, οι αξιωµατικοί και το προσωπικό κατανεµηµένο σε σταθµούς συγκέντρωσης
στον πίνακα διαίρεσης πληρώµατος για να βοηθά τους επιβάτες σε καταστάσεις ανάγκης, να έχουν εκπαιδευτεί στη διαχείριση του ανθρώπινου πλήθους (Μέρος Α-V/2 παρ.1)
(γ) 6.1(β) επιπρόσθετα, ο πλοίαρχος, οι αξιωµατικοί και το προσωπικό που παρέχει άµεσες υπηρεσίες
στους επιβάτες σε χώρους των επιβατών, να έχει εκπαιδευτεί σε θέµατα ασφάλειας (Μέρος Α-V/2
παρ.2).
(γ) 6.1(γ) ο πλοίαρχος, οι αξιωµατικοί και το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των επιβατών σε καταστάσεις ανάγκης, να έχουν εκπαιδευτεί σε θέµατα διαχείρισης κρίσης και ανθρώπινης
συµπεριφοράς (Μέρος Α-V/2 παρ.3)
(γ) 6.2 Προσωπικό RO-RO/Ε-Γ πλοίων Καν. V/2 (Παρ. 3-4-5-6-7).
Επιπροσθέτως των ανωτέρω απαιτήσεων Ε/Γ πλοίων, οι πλοίαρχοι, υποπλοίαρχοι, πρώτοι και δεύτεροι
µηχανικοί και κάθε άτοµο που είναι άµεσα υπεύθυνο για την επιβίβαση-αποβίβαση επιβατών, φόρτωση-εκφόρτωση-ασφάλιση φορτίου, κλείσιµο ανοιγµάτων σε RO-RO/Ε-Γ πλοία πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί στην ασφάλεια επιβατών, του φορτίου και την ακεραιότητα του σκάφους (Μέρος Α-V/2 παρ.4).
2. Οι κατώτεροι ναυτικοί και λοιποί εργαζόµενοι στα Ε/Γ πλοία οι οποίοι εµπίπτουν στις περιπτώσεις
των παραπάνω παραγράφων δύνανται αντί αυτής της φοίτησης στα οικεία τµήµατα του ΚΕΣΕΝ/ΠΛ.,
να εκπαιδεύονται στο πλοίο που πρόκειται να ναυτολογηθούν από τον προσοντούχο Πλοίαρχο αυτού
στα προαναφερόµενα γνωστικά αντικείµενα και ο οποίος θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση η οποία θα
προσκοµίζεται από τους ενδιαφερόµενους στις Παράλιες Ελληνικές Προξενικές και Λιµενικές Αρχές
εξωτερικού και Κ.Λ/Χ-Λ/Χ-Υ/Χ, για ανάλογη πιστοποίηση.
(γ) 6.3. Οι κανονισµοί οι οποίοι θα αναγράφονται στα πιστοποιητικά που θα εκδίδονται από το ΚΕΣΕΝ/ΠΛ. ή στις βεβαιώσεις των λοιπών αρµοδίων Αρχών, του προσωπικού Ε/Γ πλοίων, αναφέρονται
κατά περίπτωση ανάλoγα µε τα καθήκοντα των κατόχων τους, υπόψη παραγράφων.
(γ) 6.4. Στην οπισθογράφηση των εν λόγω πιστοποιητικών-βεβαιώσεων συµπληρώνεται η ηµεροµηνία
µέχρι την οποία ισχύουν και η οποία καθορίζεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης ή θεώρησής τους για τις περιπτώσεις των παργρ. 2(α), 2(δ) και (ε).
Στις περιπτώσεις των παραγρ. 2(β) και (γ) οι βεβαιώσεις είναι απεριορίστου ισχύος (indefi nitely valid)
Οι Αρχές που εκδίδουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά- βεβαιώσεις να αποστέλλουν κάθε µήνα στην
ΥΕΝ/∆ΕΚΝ-∆΄ φωτοαντίγραφα αυτών για την ενηµέρωση των µητρώων των κατόχων τους.
δ) Τα επίπεδα ευθύνης άσκησης των καθηκόντων (level) του προσωπικού καταστρώµατος, µηχανής και
ραδιοεπικοινωνιών σύµφωνα µε την ∆.Σ. STCW ’78, όπως ισχύει, ήτοι :

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ
∆ιοικητικό επίπεδο (management level): το επίπεδο ευθύνης που αφορά την άσκηση υπηρεσίας ως
πλοίαρχος, υποπλοίαρχος, πρώτος µηχανικός, ή δεύτερος µηχανικός σε θαλασσοπλοoύν πλοίο εξασφαλίζοντας ότι όλα τα καθήκοντα εντός της περιοχής ευθύνης των εκτελούνται κανονικά.
•
Επιχειρησιακό επίπεδο (operational level): το επίπεδο ευθύνης που αφορά την άσκηση υπηρεσίας
ως αξιωµατικός υπεύθυνος φυλακής γεφύρας ή µηχανοστασίου ή ως οριζόµενος αξιωµατικός υπηρεσίας σε περιοδικά ανεπάνδρωτο µηχανοστάσιο ή ως χειριστής ραδιοεπικοινωνιών σε θαλασσοπλοούν
πλοίο µε την διατήρηση άµεσου ελέγχου της εκτέλεσης όλων τω ν καθηκόντων στην περιοχή ευθύνης
των και υπό την διεύθυνση ατόµου που υπηρετεί σε διοικητικό επίπεδο.
•
Επίπεδο υποστήριξης (support level): το επίπεδο ευθύνης που αφορά την εκτέλεση ανατεθεισών
εργασιών, καθηκόντων ή ευθυνών σε θαλασσοπλoούν πλοίο υπό την διεύθυνση ατόµου που υπηρετεί
σε επιχειρησιακό ή διοικητικό επίπεδο.
•

(ε) Οι ειδικότητες – περιορισµοί (capacities - limitations) ναυτολόγησης κατά κλάδο προσωπικού,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ∆.Σ. STCW ’78, όπως ισχύει και οι περιορισµοί (limitations) αυτών
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το Π.∆. 141/ 2014 κατεχόµενα προσόντα και τα αντίστοιχα δικαιώµατα υπηρεσίας τους στα πλοία, όπως καταγράφονται κατωτέρω αναλυτικά:
(ε).1. Προσωπικό καταστρώµατος
Πλοίαρχος Α΄τάξης ΕΝ (Captain class A):
-∆ιακυβέρνηση πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας
(Master of a ship irrespective of tonnage).
Πλοίαρχος Β΄τάξης ΕΝ (Captain class B):
-Υποπλοίαρχος πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας
(Chief mate of a ship irrespective of tonnage ).
-1∆ιακυβέρνηση Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων µέχρι 3000 ο.χ.
(Master of cargo and passengers ships of less than 3000 gt.)
Πλοίαρχος Γ΄τάξης ΕΝ (Captain class C) :
-Ανθυποπλοίαρχος πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας
(Deck officer in charge of a navigational watch serving of a ship irrespective of tonnage)
-Υποπλοίαρχος Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων µέχρι 3000 ο.χ.
(Chief mate of cargo and passenger ships of less than 3000 gt),
2
- ∆ιακυβέρνηση Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων µέχρι 500 οχ που εκτελούν παράκτιους πλόες
(Master of ships of less than 500 gt, on nearcoastal voyages )
-3∆ιακυβέρνηση Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων µέχρι 2.500 και 1500 οχ αντίστοιχα
(Master of cargo ships of less than 2500 gt and passenger ships of less than 1500 gt.)
Kυβερνήτης Α΄τάξης ΕΝ (Skipper class A):
-∆ιακυβέρνηση Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων µέχρι 500 ο.χ. που εκτελούν παράκτιους πλόες.
(Master of cargo and passenger ships of less than 500 gt on near coastal voyage),
-Ναύκληρος πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας.
(Boatswain of a ship irrespective of tonnage).
Κυβερνήτης Β΄τάξης ΕΝ (Skipper class B):
-∆ιακυβέρνηση Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων µέχρι 500 και 400 οχ αντίστοιχα, που εκτελούν παράκτιους πλόες4 .
1

Εφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία υποπλοιάρχου 12 µηνών τουλάχιστον
Εφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία αξιωµατικού φυλακής γέφυρας πλοίου,12 µηνών τουλάχιστον
3
Εφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία 36 µηνών µε ειδικότητα αξιωµατικού φυλακής γέφυρας ή 24 µηνών, από την
οποία 12 µήνες µε ειδικότητα αξιωµατικού φυλακής γέφυρας και 12 µήνες µε ειδικότητα Υποπλοιάρχου.
4
Μετά τη συµπλήρωση 12 µηνών θαλάσσιας υπηρεσίας ως υπεύθυνος φυλακής γεφύρας στα πλοία αυτά
2
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(Master of cargo ships of less than 500 gt and passenger ships of less than 400 gt on near coastal voyages).
-Υπεύθυνος φυλακής γεφύρας επί Φ/Γ – Ε/Γ πλοίων.
- (Officer in charge of a navigational watch on cargo and passenger ships).
-Ναύκληρος πλοίων οποιαδήποτε χωρητικότητας.
(Βoatswain of a ship irrespective of tonnage).
Κυβερνήτης Γ΄τάξης ΕΝ (Skipper class C):
-∆ιακυβέρνηση Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων µέχρι 200 ο.χ. που εκτελούν παράκτιους πλόες5
(Master of cargo and passenger ships of less than 200 gt, on near coastal voyages).
- Υπεύθυνος φυλακής γεφύρας επί Φ/Γ – Ε/Γ πλοίων.
- (Officer in charge of a navigational watch on cargo and passenger ships).
- Ναύκληρος πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας.
(Βoatswain of a ship irrespective of tonnage).
Κυβερνήτης Ρυµουλκών (Skipper of tug boats)
- Κυβερνήτης ρυµουλκών που εκτελούν πλόες στο λιµάνι και στους γειτονικούς όρµους της περιοχής λιµένος.
(Skipper of tugs engaged in harbour and adjacent harbour area)
Kυβερνήτης τουριστικών θαλαµηγών πλοίων (Skipper of pleasure yacht engaged in trade):
-Κυβερνήτης επαγγελµατικών τουριστικών θαλαµηγών πλοίων µέχρι 400 ο.χ., που εκτελούν παράκτιους πλόες.
(Skipper of pleasure yacht engaged in trade of less than 400 gt on nearcoastal voyages).
Ναύκληρος (Βoatswain):
-Ναύκληρος πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας
(Able seafarer deck of a ship irrespective of tonnage ),
-Κατώτερος ναυτικός φυλακής γεφύρας
(Rating forming part of a navigational watch of a ship irrespective of tonnage)
Ναύτης (Able Seaman) :
--Kατώτερος ναυτικός φυλακής γέφυρας
(Rating forming part of a navigational watch of a ship irrespective of tonnage )
-Ναύτης πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας6
(Able Seaman of a ship irrespective of tonnage)
-Ναύκληρος πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας7
(Boatswain of a ship irrespective of tonnage)
(ε).2. Προσωπικό µηχανής
Μηχανικός Α΄τάξης ΕΝ (Engineer class A)
-∆ιεύθυνση µηχανοστασίου πλοίων που κινούνται µε µηχανές οποιασδήποτε ισχύος.
(Chief engineer on a ship of engine room irrespective of power propulsion).
Μηχανικός Β΄τάξης ΕΝ (Engineer class Β)
-∆εύτερος µηχανικός πλοίων που κινούνται µε µηχανές οποιασδήποτε ισχύος.
(Second engineer on a ship with an engine room of any power propulsion).
5

Μετά τη συµπλήρωση 12 µηνών θαλάσσιας υπηρεσίας ως υπεύθυνος φυλακής γεφύρας στα πλοία αυτά
Εφόσον έχει συνολική θαλάσσια υπηρεσία 21 µηνών µε ειδικότητα καταστρώµατος ή 15 µηνών και επιτυχή υποβολή σε ειδική εξέταση σε ΑΕΝ/Πλοιάρχων ή ΝΕΚΕ
7
Εφόσον έχει συνολική θαλάσσια υπηρεσία 21 µηνών µε ειδικότητα καταστρώµατος ή 15 µηνών και επιτυχή υποβολή σε ειδική εξέταση σε ΑΕΝ/Πλοιάρχων ή ΝΕΚΕ
6
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-∆ιεύθυνση µηχανοστασίου πλοίων που κινούνται µε µηχανές ισχύος µέχρι 3500 kw8.
(Chief engineer on a ship with an engine room of less than 3500 kw power propulsion)
-∆ιεύθυνση Μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται µε µηχανές ισχύος µέχρι 4000 kw, που εκτελούν
παράκτιους πλόες9.
(Chief engineer on a ship with an engine room of less than 4000 kw power propulsion, engaged on
near coastal voyages.
Μηχανικός Γ΄τάξης ΕΝ (Engineer class C)
-Τρίτος µηχανικός πλοίων που κινούνται µε µηχανές οποιασδήποτε ισχύος
(Engineer officer in charge of an engineering watch on a ship with an engine room of any
power propulsion).
-∆εύτερος µηχανικός πλοίων που κινούνται µε µηχανές ισχύος µέχρι 3000 kw10 .
(Second engineer on a ship with an engine room of less than 3000 kw power propulsion).
-∆ιεύθυνση µηχανοστασίου πλοίων που κινούνται µε µηχανές ισχύος µέχρι 750 kw.
(Chief engineer on a ship with an engine room of less than 750 kw power propulsion).
- ∆ιεύθυνση µηχανοστασίου πλοίων που κινούνται µε µηχανές ισχύος µέχρι 2.250 kw11 .
(Chief engineer on a ship with an engine room of less than 2.250 kw power propulsion).
Μηχανοδηγός Α΄τάξης ΕΝ (Motorman class A):
-Μηχανοδηγός πλοίων που κινούνται µε ΜΕΚ οποιασδήποτε ισχύος
(Able seafarer engine on a motorship engine room of any power propulsion).
-∆ιεύθυνση µηχανοστασίου πλοίων που κινούνται µε µηχανές εσωτερικής καύσης ισχύος µέχρι 750 kw.
(Chief engineer in a motorship engine room of less than 750 kw power propulsion),
-Κατώτερος ναυτικός φυλακής µηχανοστασίου.
(Rating forming part of any power propulsion ship's engine room watch)
Μηχανοδηγός Β΄τάξης ΕΝ (Motorman class B):
- Κατώτερος ναυτικός φυλακής µηχανοστασίου
(Rating forming part of an engine room watch)
-Λιπαντής – Χειριστής µηχανής πλοίων που κινούνται µε µηχανές οποιασδήποτε ισχύος
(Oiler – engine operator on a ship's engine room of any power propulsion)12
-Μηχανοδηγός Β΄ πλοίων που κινούνται µε µηχανές εσωτερικής καύσης οποιασδήποτε ισχύος13
(Motorman class B in a ship's engine room of any power propulsion).
-∆ιεύθυνση µηχανοστασίου πλοίων που κινούνται µε µηχανές εσωτερικής καύσης µέχρι 150 kw14
(Chief engineer in a motorship engine room of less than 150 kw power propulsion).
-∆ιεύθυνση µηχανοστασίου πλοίων που κινούνται µε µηχανές εσωτερικής καύσης µέχρι 550 kw15
(Chief engineer in a motorship engine room of less than 550 kw power propulsion).
Σηµειώνεται, ότι αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας ειδικότητας λιπαντή, θερµαστή, αρχιθερµαστή
και χειριστή µηχανής πλέον δεν θα εκδίδονται. Οι κατέχοντες προαναφερόµενα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας δύνανται να τα αντικαταστήσουν σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα σε (δ) σχετικό.
Ηλεκτρολόγος (Electro-technical Officer)
Ηλεκτρολόγος σε πλοία που κινούνται µε µηχανές οποιασδήποτε ισχύος.
8

Eφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία 12 µηνών µε ειδικότητα Β΄ µηχανικού
Eφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία 12 µηνών µε ειδικότητα Β΄ µηχανικού
10
Eφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία 12 µηνών µε ειδικότητα Γ΄ µηχανικού
11
Eφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία ως Αξιωµατικός Μηχανοστασίου 24 µηνών, εκ των οποίων 12 µήνες µε ειδικότητα Β΄ Μηχανικού σε µηχανοστάσιο ίδιας ιπποδύναµης.
12
Εφόσον έχει συνολική θαλάσσια υπηρεσία 15 µηνών µε ειδικότητα µηχανής
13
Εφόσον έχει συνολική θαλάσσια υπηρεσία 15 µηνών µε ειδικότητα µηχανής
14
Εφόσον έχει συνολική θαλάσσια υπηρεσία 15 µηνών µε ειδικότητα µηχανής
15
Εφόσον έχει συνολική θαλάσσια υπηρεσία 24 µηνών µε ειδικότητα µηχανής
9
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(Electro-technical officer on a ship's engine room of any power propulsion).
Ηλεκτροτεχνίτης (Electro-technical Rating)
Βοηθός ηλεκτρολόγου σε πλοία που κινούνται µε µηχανές οποιασδήποτε ισχύος.
(Electro-technical rating on a ship's engine room of any power propulsion).
(ε).3. Προσωπικό Ραδιοεπικοινωνιών GMDSS
Χειριστής Γενικής Χρήσης GMDSS ( General Operator GMDSS)
Χειριστής Περιορισµένης Χρήσης GMDSS (Restricted Operator GMDSS)
∆ιευκρινίζεται ότι:
(i) Για τους διαθέτοντες από το προσωπικό καταστρώµατος επιπλέον και τα απαιτούµενα προσόντα
για την πιστοποίησή τους ως προσωπικό ραδιοεπικοινωνιών GMDSS, όπως προβλέπονται στις οικείες
διατάξεις του (δ) σχετικού, οι σχετικές ενδείξεις (κανονισµός-καθήκοντα-επίπεδο-ειδικότητα και περιορισµοί) καταχωρούνται επί του ιδίου αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας.
(ii) Τα χορηγούµενα στο προσωπικό GMDSS από το ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ πιστοποιητικά, θα θεωρούνται ως
αποδεικτικά εκπαίδευσης για την ανάλογη καταχώρηση των ειδικοτήτων επί του αποδεικτικού ναυτικής
ικανότητας.
(iii) Επί του αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας αναγράφονται µόνο οι υφιστάµενες κατά την στιγµή
έκδοσης ,σύµφωνα µε τα ειδικά προσόντα, ειδικότητες ναυτολόγησης και οι αντίστοιχοι περιορισµοί.
Για κάθε µελλοντική καταχώρηση νέων ειδικοτήτων ναυτολόγησης µετά την συµπλήρωση των προϋποθέσεων απόκτησής τους, θα εκδίδεται νέο αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας.
(iv) Τέλος στη στήλη των περιορισµών να συµπληρώνεται και ο γενικός περιορισµός της υποχρέωσης
να φορά ο κάτοχος του πιστοποιητικού, διορθωτικούς φακούς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του,
εφόσον διαπιστώνεται αυτή η υποχρέωση από την γνωµάτευση της υγειονοµικής επιτροπής.
(στ) Ο αύξων αριθµός, του αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας και η ηµεροµηνία έκδοσης αυτού (ο
αύξων αριθµός του αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας θα είναι µοναδικός, ανεξαρτήτως ειδικότητας
του ναυτικού). Σηµειώνεται ότι σε Α.Ν.Ι. όπου πληρούνται οι απαιτήσεις πιστοποίησης της ∆.Σ.
STCW 1978, όπως ισχύει (Μανίλα 2010), ο αύξων αριθµός θα εκκινεί από αρίθµηση 2 - 000001.
Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του, θα εκδίδεται νέο πιστοποιητικό µε νέο αύξοντα αριθµό για
την αποφυγή σύγχυσης τηρουµένων των λοιπών σχετικών διατάξεων.
(ζ) Ο αριθµός του Ναυτικού Φυλλαδίου του κατόχου του πιστοποιητικού
(η) Η ηµεροµηνία γέννησης που επιβεβαιώνεται από την αστυνοµική ταυτότητα και το ναυτικό του
φυλλάδιο και η υπογραφή του κατόχου του πιστοποιητικού η οποία τίθεται παρουσία του αρµοδίου
υπαλλήλου που εκδίδει το πιστοποιητικό.
Σε περίπτωση κατάθεσης αίτησης για την έκδοση αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας από εκπρόσωπο,
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο, θα πρέπει επί της αίτησης να φέρεται η υπογραφή του αιτούντος επιβεβαιωµένης της γνησιότητάς της, ενώ στο στέλεχος του αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας η υπογραφή του
εξουσιοδοτηµένου, κατα την παραλαβή.
(θ) Το ονοµατεπώνυµο µε κεφαλαία γράµµατα και η υπογραφή του ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης Ναυτικών
ή του Τµηµατάρχη ∆ΕΚΝ ∆' ή των νοµίµων αντικαταστατών του, ως εκδότη του πιστοποιητικού.
(ι) Πρόσφατη έγχρωµη φωτογραφία για ταυτότητα (3,6χ3,6) του κατόχου στην ειδική θέση του πιστοποιητικού, και πρόσφατη φωτογραφία διαβατηρίου, οι οποίες θα παραδίδεται από τους υποψηφίους
εις διπλούν προκειµένου να κρατείται και στο αρχείο των πιστοποιητικών.
(κ) Στην πίσω όψη συµπληρώνεται:
(i) η ηµεροµηνία λήξης ισχύος του πιστοποιητικού, η οποία καθορίζεται για την αρχική θεώρηση σε
πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία αυτή. Σηµειώνεται ότι τα πιστοποιητικά των ειδικοτήτων που δεν
χρήζουν ανά πενταετία θεώρησης, εκδίδονται µε απεριόριστη διάρκεια ισχύος.
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Η ισχύς του πιστοποιητικού θα παρατείνεται για το ίδιο χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία των εκάστοτε θεωρήσεων εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Μέρος Έκτο του Π.∆.
141/ 2014 (Συνεχής ικανότητα εκσυγχρονισµού των γνώσεων)
(ii) η ηµεροµηνία αρχικής θεώρησης του πιστοποιητικού, το ονοµατεπώνυµο και η υπογραφή του
∆ιευθυντή ∆ΕΚΝ ή του Τµηµατάρχη ∆ΕΚΝ ∆' ή των νοµίµων αντικαταστατών του. Σηµειώνεται ότι η
αρχική ηµεροµηνία θεώρησης συµπίπτει µε την ηµεροµηνία έκδοσης του πιστοποιητικού.
Επισηµαίνεται ότι:
(i) σύµφωνα µε τον Κανον. Ι/11 της ∆.Σ. STCW 78, όπως αυτή τροποποιήθηκε, ανά πενταετία, απαιτείται θεώρηση στα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας κάθε πλοιάρχου (κυβερνήτη), αξιωµατικού καταστρώµατος-µηχανής (συµπεριλαµβάνεται η ειδικότητα του ηλεκτρολόγου), χειριστή ραδιοεπικοινωνιών, δεξαµενοπλοίων και σωστικών πυροσβεστικών µέσων.
(ii) οι επόµενες θεωρήσεις ανανέωσης ισχύος των πιστοποιητικών θα υπογράφονται από τον Τµηµατάρχη ∆ΕΚΝ ∆΄ ή των νόµιµων αντικαταστατών του ή τις Λιµενικές Αρχές εσωτερικού ή τις Έδρες
Ναυτιλιακών Ακολούθων.
(λ) Ειδική ανάγλυφη σφραγίδα της ∆ΕΚΝ τίθεται στο πιστοποιητικό στην µεν µπροστινή όψη στο
πάνω µέρος επί της φωτογραφίας ταυτότητας του κατόχου και στο κάτω µέρος στη θέση που υπογράφει
η εκδούσα αρχή, ενώ στην πίσω όψη επί της αρχικής διενεργούµενης θεώρησης. Για τις µετέπειτα θεωρήσεις, εφόσον διενεργούνται από τις αρχές της παραγρ. 4 ΙΙ, υπογράφονται από τον Προϊστάµενο της
Υπηρεσίας και τίθεται η υπηρεσιακή τους σφραγίδα.

ΙΙΙ. Η ∆ΕΚΝ-∆΄ :
(α) εκδίδει και διενεργεί την αρχική θεώρηση των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας.
(β) διενεργεί τις ανά πενταετία θεωρήσεις των αποδεικτικών όπως προβλέπεται από τον Καν.Ι/11 ∆.Σ.
STCW 78, όπως ισχύει, στις περιπτώσεις που οι κάτοχοι τους έχουν τα νόµιµα προσόντα σύµφωνα µε
τα άρθροα 27, 28, 29 και 30 του Π.∆. 141 / 2014, κατ' αναλογία .
(γ) διενεργεί την καταχώρηση των νέων προς πιστοποίηση ειδικοτήτων µετά των αντίστοιχων περιορισµών, επιπέδων καθηκόντων και Κανονισµών της Σύµβασης στους ναυτικούς που συµπληρώνουν τις
από το (δ) σχετικό προβλεπόµενες προϋποθέσεις απόκτησής αυτών, εκδίδοντας κάθε φορά νέο αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας.
(δ) i) τηρεί µηχανογραφηµένο αρχείο όπου καταχωρούνται τα εκάστοτε χορηγούµενα αποδεικτικά
ναυτικής ικανότητας, οι θεωρήσεις αυτών και οι άδειες κατ΄ εξαίρεση ναυτολόγησης {(Π∆ 455/1983
όπως τροποποιήθηκε µε 46/1996 και 51/2013 – Π.∆. 119/2014 (Κ.Ο. 2012/35)} του άρθρου VIIΙ της
∆.Σ. STCW 78, όπως ισχύει. Το ανωτέρω τηρείται κατά χρονολογική σειρά σύµφωνα µε τα χορηγούµενα πιστοποιητικά και περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία:
-τον αύξοντα αριθµό του πιστοποιητικού.
-το ονοµατεπώνυµο και όνοµα πατρός.
-την ηµεροµηνία γέννησης.
-την εθνικότητα.
-το φύλο.
-τον ∆ήµο ή Κοινότητα καταγωγής.
-τον αριθµό εγγραφής του ΜΕΘ.
-την ηµεροµηνία υγειονοµικών εξετάσεων.
-τον αριθµ. Κανονισµού, τις απαιτήσεις του οποίου καλύπτει ο υποψήφιος.
-καθήκοντα.
-επίπεδο.
-ειδικότητα-περιορισµοί.
-ηµεροµηνία έκδοσης.
-ηµεροµηνία λήξης ισχύος.
-ηµεροµηνία θεώρησης.
-κατάσταση πιστοποιητικού (ακύρωση-απώλεια-καταστροφή κ.λ.π.).
-αριθµός κατεχόµενου παλαιού τύπου αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας ή αποδεικτικού ναυτικής
ικανότητας, το οποίο κατατίθεται προς ακύρωση κατά την έκδοση νέου.
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- αρµοδίου χειριστή – υπαλλήλου ∆ΕΚΝ ∆'.
- ονοµατεπώνυµο και αριθµό δελτίου ταυτότητας παραλήπτη.
ii) παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση των πιστοποιητικών, θεωρήσεων και εξαιρέσεων σε άλλα
Κράτη-Μέρη της ∆.Σ. STCW ’78 όπως ισχύει καθώς και σε ενδιαφερόµενους, σύµφωνα µε την
παράγρ. 15 του Κανον. Ι/2 της ανωτέρω Σύµβασης.

ΙV. Οι Λιµενικές Αρχές (ΚΛ/Χ, Λ/Χ, Υ/Χ), οι Παράλιες Ελληνικές Προξενικές και οι Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων δύνανται προς διευκόλυνση των ναυτικών να πραγµατοποιούν επίσης την υπό
στοιχείο (4.Ι.β) ανωτέρω εργασία, κατόπιν σχετικής επαλήθευσης των στοιχείων µε τη ∆ΕΚΝ ∆΄, υποχρεούµενες σε αυθηµερόν ενηµέρωση µε επείγον σήµα τους σε ∆ΕΚΝ ∆', σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο Υπόδειγµα 1. Στην συνέχεια να αποστέλλεται ταχυδροµικά και επικυρωµένη φωτοτυπία του αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας που θεώρησαν, προς ενηµέρωση του µηχανογραφηµένου µητρώου
των ναυτικών.
Β. ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ∆.Σ. STCW
I. Το Πιστοποιητικό Επικύρωσης (Endorsement Certificate) ο τύπος του οποίου καθορίστηκε σύµφωνα µε την ανωτέρω (Ε) σχετική σε εφαρµογή των απαιτήσεων του Κανονισµού Ι/2 παραγρ. 5 - 6 της
∆.Σ. STCW 1978, όπως τροποποιήθηκε, εκδίδεται και θεωρείται από το ΥΝΑ/∆ΕΚΝ-∆΄, συµπληρωµένο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Ι/10 της ανωτέρω
Σύµβασης (σχετ. γ) και στα άρθρα 5 και 20 του Π.∆.119/2014 (ΦΕΚ Α΄ 188) και του άρθρου 4 του
Π.∆. 216/2007 (ΦΕΚ Α΄ 242) προκειµένου να αναγνωριστεί το αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας που
εκδόθηκε σε πλοίαρχο, αξιωµατικό ή χειριστή ραδιοεπικοινωνιών από την αρχή χώρας-µέρους της
ανωτέρω ∆.Σ. τηρούµενης της κατωτέρω διαδικασίας :
α) Υποβολή από τους ενδιαφερόµενους στην ∆ΕΚΝ-∆΄ σχετικής αίτησης που θα συνοδεύεται από το
αιτούµενο προς αναγνώριση αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας σε πρωτότυπο), η εγκυρότητα του οποίου θα επιβεβαιώνεται από την εκδούσα Αρχή. Στην περίπτωση που οι ανωτέρω υποβάλλουν προς αναγνώριση αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας που εκδόθηκε σύµφωνα µε τους Κανονισµούς ΙΙ/2, ΙΙΙ/2,
ΙΙΙ/3 και ΙΙΙ/6 για άσκηση καθηκόντων σε διοικητικό επίπεδο, θα πρέπει να υποβάλει και σχετική βεβαίωση εξουσιοδοτηµένης από την ∆ΕΚΝ Αρχής, περί γνώσης ισχύουσας ναυτικής νοµοθεσίας της
χώρας µας σε σχέση µε τα καθήκοντα που θα εκτελούν.
β) Χορήγηση άδειας προσωρινής ναυτολόγησης από τη ∆ΕΚΝ-∆΄, για χρονικό διάστηµα µέχρι τρεις (3)
µήνες, σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο Υπόδειγµα 2, εφόσον αυτό ζητηθεί από τους ενδιαφερόµενους
για την εν συνεχεία ναυτολόγησή τους σε πλοία που φέρουν την Ελληνική σηµαία µε την ειδικότητα
που αναγράφεται στο πιστοποιητικό τους.
ΙΙ. Η ∆ΕΚΝ ∆΄ :
- Εκδίδει και θεωρεί αρχικά το αιτούµενο πιστοποιητικό επικύρωσης2 καταχωρώντας στα προς συµπλήρωση στοιχεία του εντύπου τις ίδιες εγγραφές όπως εµφαίνονται στην ανωτέρω παράγραφο Α.2.,
µε τις εξής διευκρινίσεις:
(α) Το όνοµα του ναυτικού να καταχωρείται όπως αναγράφεται στο υπό επικύρωση πιστοποιητικό.
(β) Ο αύξων αριθµός του Πιστοποιητικού Επικύρωσης, είναι µοναδικός.
(γ) Οι ειδικότητες επιλέγονται από εκείνες που ορίζονται στις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλούς επάνδρωσης βάση της εθνικής µας νοµοθεσίας.
(δ) Αντί του Αριθµού Ναυτικού Φυλλαδίου µπορεί να αναγράφεται ο Αριθµός ∆ιαβατηρίου.
(ε) Ως ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της θεώρησης του Πιστοποιητικού Επικύρωσης θα αναγράφεται η
ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του υπό επικύρωση πιστοποιητικού, η οποία σε καµία περίπτωση δεν θα
υπερβαίνει τα 5 έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης.
2

Εφόσον η αρχή έκδοσης συµπεριλαµβάνεται στη σχετική λίστα κρατών µε τα οποία έχουν συναφθεί διµερείς συµφωνίες αναγνώρισης των πιστοποιητικών και η οποία συντάσσεται από τη ∆ΕΚΝ-Γ΄
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- Επιπλέον, καταχωρούνται τα παρακάτω στοιχεία:
(α) Ο αριθµός έκδοσης που φέρει το υπό επικύρωση πιστοποιητικό, ο οποίος έχει χορηγηθεί από το
κράτος έκδοσής του και
(β) Το όνοµα του κράτους µέρους της ∆.Σ. STCW που εξέδωσε το υπό επικύρωση πιστοποιητικό.
ΙΙΙ. διενεργεί επίσης τις µετέπειτα θεωρήσεις των Πιστοποιητικών Επικύρωσης βάσει των θεωρηµένων
και εν ισχύ αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας των ενδιαφεροµένων τηρώντας πάντα τα διαλαµβανόµενα
στην ανωτέρω παραγρ. 3 I (ε).
IV. Tηρεί µηχανογραφηµένο αρχείο των εκάστοτε χορηγούµενων πιστοποιητικών επικύρωσης των θεωρήσεων αυτών και των αδειών προσωρινής ναυτολόγησης, που περιλαµβάνει, πέραν των στοιχείων
που καταχωρούνται κατά την έκδοση του αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας και
- το κράτος και την αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού.
- τον αύξοντα αριθµού έκδοσης αυτού.
V. παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση των πιστοποιητικών επικύρωσης, θεωρήσεων και αδειών
προσωρινής ναυτολόγησης σύµφωνα µε τις παραγράφους 14 και 15 του Κανονισµού Ι/2 της ∆.Σ.
STCW/78 όπως ισχύει.
Επισηµαίνεται ότι η θεώρηση θα λήγει συγχρόνως µε το υπό επικύρωση πιστοποιητικό. Στην περίπτωση ανάκλησης, αναστολής ή ακύρωσης του προς επικύρωση πιστοποιητικού από την χώρα που το έχει
εκδώσει, θα λήγει και η ισχύς του πιστοποιητικού επικύρωσης.
VI. Οι Λιµενικές Αρχές (Κ.Λ/Χ, Λ/Χ, Υ/Χ) ή Παράλιες Ελληνικές Προξενικές ή Έδρες ναυτιλιακών
Ακολούθων εξωτερικού :
(α) δέχονται αιτήσεις για αναγνώριση αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας µε τα σχετικά δικαιολογητικά,
για την προώθησή τους προς υλοποίηση στην ∆ΕΚΝ-∆΄, χορηγώντας παράλληλα εφόσον ζητηθεί, και
κατόπιν σχετικής εξακρίβωσης των στοιχείων µε την ∆ΕΚΝ-∆΄, την άδεια προσωρινής ναυτολόγησης,
όπως στο ανωτέρω στοιχ. 2, φωτοαντίγραφο της οποίας αποστέλλεται στη ∆ΕΚΝ-∆΄ συνοδεύοντας την
σχετική αίτηση. Η ηµεροµηνία έναρξης λήψης των σχετικών αιτήσεων και έκδοσης των ανωτέρω αδειών, θα ανακοινωθεί µε νεώτερη.
(β) προβαίνουν σε µετέπειτα θεωρήσεις των Πιστοποιητικών Επικύρωσης βάσει των θεωρηµένων και
εν ισχύ αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας των κατόχων τους, τηρώντας πάντα τις προθεσµίες της ανωτέρω παραγρ. 3 Ι (ε) ενηµερώνοντας άµεσα µε επείγον σήµα τους, σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο Υπόδειγµα 3 τη ∆ΕΚΝ ∆΄ και αποστέλλοντας κατόπιν ταχυδροµικά, προς ενηµέρωση του σχετικού αρχείου και έλεγχο, επικυρωµένες φωτοτυπίες του πιστοποιητικού επικύρωσης που θεώρησαν και του αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας της αλλοδαπής αρχής.

Γ.- Με µέριµνα Ν.Α.Τ. θα γίνεται η προµήθεια ειδικού τύπου χαρτιού, το οποίο θα φέρει ως χαρακτηριστικό ασφαλείας υδατογράφηµα µε τα αρχικά ΥΝΑ και τις χιαστί άγκυρες, ώστε να χρησιµοποιείται
από ∆ΕΚΝ ∆΄ για την επ’ αυτού µηχανογραφική εκτύπωση των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και
των Πιστοποιητικών Επικύρωσης αλλοδαπών, σύµφωνα µε τα συνηµµένα υποδείγµατα. Το ανωτέρω
ειδικού τύπου χαρτί, αποτελεί διατιµηµένο έντυπο του ΝΑΤ.

∆.- Η ∆ΕΚΝ ∆΄ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προετοιµασίας – ενηµέρωσης ώστε άµα λήψη
παρούσας, εκκινήσει:
• τη διαδικασία έκδοσης και θεώρησης των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας βάσει (δ) και (ε)
σχετικών και
• την σταδιακή αντικατάσταση µέχρι την 31-12-2016 όλων των ανωτέρω προβλεποµένων Α.Ν.Ι.
και πιστοποιητικών σύµφωνα µε κατευθυντήριες οδηγίες που θα δοθούν.
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•

τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού επικύρωσης µε το οποίο θα βεβαιώνεται η αναγνώριση
πιστοποιητικών έκδοσης άλλων κρατών-µερών της ∆.Σ. STCW.

Ε.- Οι εφοπλιστικές και ναυτεργατικές ενώσεις προς τις οποίες κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται όπως µεριµνήσουν άµεσα για την ενηµέρωση των µελών τους.-

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μιλτιάδης ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Επισυνάπτονται :
Υποδείγµατα (Φ. 24).

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ:
Αποδέκτες για ενέργεια :
1. Ε.Ν.Α - Κ.Λ/Χ - Λ/Χ - Υ/Χ.
2. ΑΕΝ/Π-Μ.
3. ΚΕΣΕΝ/Π-Μ-ΡΗ/ΡΕ.
4. ∆ΣΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ.
5. ΝΑΤ.
Κοινοποίηση :
Ν.Ε.Ε. – Ε.Ε.Ε. – Π.Ν.Ο.
Εσωτερική διανοµή ΥΝΑ / ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ:
Γρ. κ.κ. ΥΝΑ – ΓΓ – ΑΛΣ – Α'Υ/ΛΣ – Β' Υ/ΛΣ – ∆ΚΒ'.
∆ΕΚΝ Α΄-Β΄-Γ΄-∆΄– ∆ΝΕΡ – ∆ΛΑ – ∆ΑΝ – ∆ΕΠ – ∆ΙΕΠΟΝ – ∆Η∆ΕΠ – Γραφείο Μ.Μ.Ε. & ∆.Σ..
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1

ΣΗΜΑ

ΑΠΟ: Ε.Ν.Α. – Κ.Λ/Χ - Λ/Χ - Υ/Χ –
ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΠΡΟΣ: ΥΝΑ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./∆ΕΚΝ ∆΄

Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τα άρθρα 27, 28 και 29 Μέρους έκτου του Π.∆. 141/14
(Α΄ 232) προβήκαµε την………………….στην ανά πενταετία θεώρηση του µε
αριθ…..……………και ηµερ. έκδοσης………………... Πιστοποιητικού ΥΝΑ/∆ΕΚΝ που ανήκει
στον………………………………………. ειδικότητας ……………………………………….µε
νέα ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του την …………………………..///∆ιαβιβάζεται ταχυδροµικά
επικυρωµένη φωτοτυπία της ως άνω θεώρησης και του κατάλληλου πιστοποιητικού//.

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ή
ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ…………

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF SHIPPING, MARITIME
AFFAIRS AND THE AEGEAN
SEAFARERS TRAINING DIRECTORATE
or
CONSULATE OFFICE…………………

Α∆ΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΥ
ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ
∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ
ΦΥΛΑΚΗΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ 1978», ΟΠΩΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.

PROVISIONAL SERVING PERMIT ISSUED
UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION “ON STANDARDS OF
TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFERS, STCW 1978”, AS
AMENDED.

Η Ελληνικη Κυβέρνηση επιτρέπει, σύµφωνα µε τον
Κανονισµό I/10 παραγρ. 5 της ανωτέρω Σύµβασης,
στον …………………………………………………
να υπηρετήσει µε την ειδικότηταi ……………………
στο πλοίο …………………νηολογίου ……..………...

The Government of Greece, in accordance with the
Regulation I/10 paragr. 5 of the above Convention,
permits…………………………………………………
to serve with the capacity of…………………………..
on board M/V …………………………………………
Registry……………… N⁰ ………..… up to 3 months,
as a holder of the Appropriate Certificate
N⁰…………., which has been issued on…..…… and
endorsed in accordance with the provisions of the
International Convention “On Standards of Training
Certification and Watch-keeping for Seafers,
STCW 1978”, as amended, by a State Party to the
Convention for which an application of recognition
has been made to our Authotity.

…………αριθ¹…..….µέχρι 3 µήνες, καθότι κατέχει σε
ισχύ το υπ’ αριθ².................Κατάλληλο Πιστοποιητικό
που εκδόθηκε την…………….., σύµφωνα µε τις
διατάξεις της ∆ιεθνούς Σύµβασης «για τα Πρότυπα
Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης και Τήρησης Φυλακής
των
ναυτικών,
1978»
ΟΠΩΣ
ΑΥΤΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ, που εκδόθηκε και θεωρήθηκε
από Κράτος–Μέρος της Σύµβασης για το οποίο
κατατέθηκε στην Υπηρεσία µας αίτηση για
αναγνώριση.

Ηµεροµηνία έκδοσης……………………………..
(Επίσηµη σφραγίδα)
……………………………………………………
Υπογραφή του εξουσιοδοτηµένου αξιωµατούχου

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
1 Αναγράφεται η ειδικότητα ναυτολόγησης στο ελληνικό πλοίο
σύµφωνα µε τις σελίδες 3 και 5 της διαταγής.
2 Αναγράφεται ο αριθµός του κατεχόµενου από τον αλλοδαπό
αξιωµατικό καταλλήλου πιστοποιητικού
3 Αναγράφεται η ηµεροµηνία έκδοσης του ανωτέρω
πιστοποιητικού
ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆ΕΝ ΕΚ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ Ή
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Date of issue………………………………………
(Official seal)
…………………………………………………….
Signature of authorized officer

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ
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ΣΗΜΑ

ΑΠΟ: Ε.Ν.Α. – Κ.Λ/Χ - Λ/Χ - Υ/Χ –
ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΠΡΟΣ: ΥΝΑ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./∆ΕΚΝ ∆΄

Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε την ηµεροµηνία λήξης του ισχύος…………………του
αρ…………………….Κατάλληλου Πιστοποιητικού χώρας έκδοσης ………………...προβήκαµε
την………………….σε θεώρηση του µε αριθ…..……………και ηµερ. έκδοσης………………...
Πιστοποιητικού Επικύρωσης ΥΝΑ/∆ΕΚΝ που ανήκει στον……………………………………….
Ειδικότητας……………………………………….µε νέα ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του
την …………………………..///∆ιαβιβάζεται ταχυδροµικά επικυρωµένη φωτοτυπία της ως άνω
θεώρησης και του κατάλληλου πιστοποιητικού//.

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF SHIPPING
MARITIME AFFAIRS AND THE AEGEAN
SEAFARERS TRAINING DIRECTORATE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL
CONVENTION S.T.C.W. 1978 AS AMENDED.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ S.T.C.W. 1978 ΟΠΩΣ AYTH ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.

The Government of Greece certifies that…………………………………………….…….…
has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulations II/2, *IV/2
of the above Convention as amended, has been found competent to perform the following
functions at the level specified and may serve in the following capacities, subject to any
limitations until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate as may
be shown overleaf:

Η Κυβέρνηση της Ελλάδος βεβαιώνει ότι ο ……………………………………………..
έχει τα απαιτούµενα προσόντα σύµφωνα µε τους κανονισµούς ΙΙ/2 , *IV/2
της παραπάνω Σύµβασης όπως αυτή τροποποιήθηκε, είναι ικανός να ασκήσει τα παρακάτω καθήκοντα
στο συγκεκριµένο επίπεδο και µπορεί να ναυτολογηθεί στις παρακάτω ειδικότητες, υποκείµενος στους
ακόλουθους περιορισµούς, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού όπως καθορίζεται
στην οπισθογράφιση:

FUNCTIONS

KΑΘΗΚΟΝΤΑ
-Ναυσιπλοΐα
-Χειρισµός φορτίου και στοιβασία
-Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και φροντίδα των επιβαινόντων
*-Ραδιοεπικοινωνίες

-Navigation
-Cargo handling and stowage
-Controlling the operation of the ship and care for persons on board
*-Radiocommunications
LEVEL

ΕΠΙΠΕ∆Ο
-Management
- Management
- Management
*-Operational

-∆ιοικητικό
-∆ιοικητικό
-∆ιοικητικό
*-Επιχειρησιακό
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.
-∆ιακυβέρνηση πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας
*-Χειριστής Γενικής χρήσης GMDSS

Πιστοποιητικό Νο……………………………...που εκδόθηκε την……………..……………………………..
Ναυτ.φυλλάδιο αριθ…………………………………………………………………………………………..…
Ηµεροµηνία γεννήσεως και υπογραφή του κατόχου του πιστοποιητικού………………………………………
Ονοµατεπώνυµο και υπογραφή του αρµοδίου υπαλλήλου που εξέδωσε το πιστοποιητικό……………………
.……………………..…............................................................................................…(Υπηρεσιακή σφραγίδα)
Το πρωτότυπο αυτού του πιστοποιητικού πρέπει να είναι διαθέσιµο κατά την διάρκεια της ναυτολόγησης
στο πλοίο, σύµφωνα µε τον Καν.1 / 2 παρ. 11 της Σύµβασης
*θα συµπληρώνεται εφόσον κατέχει το αντίστοιχο πιστοποιητικό εκπαίδευσης ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ

CAPACITIES - LIMITATIONS
CAPTAIN CLASS A’
- Master of a ship irrespective of tonnage
*-General operator GMDSS

Certificate No………………………….…………….....................…issued on………………….....................
Seaman’s book No……………………………………………………………………......................................
Date of birth and signature of the holder of the certificate……………….....................................……………
Name and signature of duly authorized official………….………....................................……………………
......................... .............………………………………………………………………….…..…(Official seal)
The original of this certificate must be kept available while serving on a ship in
accordance with Regulation 1 / 2 paragraph 11 of the Convention.

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

…………………………………………………..………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

………………………………………………….………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF SHIPPING
MARITIME AFFAIRS AND THE AEGEAN
SEAFARERS TRAINING DIRECTORATE

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ S.T.C.W. 1978 ΟΠΩΣ AYTH ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL
CONVENTION S.T.C.W. 1978 AS AMENDED.

Η Κυβέρνηση της Ελλάδος βεβαιώνει ότι ο ……………………………………………..
έχει τα απαιτούµενα προσόντα σύµφωνα µε τους κανονισµούς ΙΙ/2 , *IV/2
της παραπάνω Σύµβασης όπως αυτή τροποποιήθηκε, είναι ικανός να ασκήσει τα παρακάτω καθήκοντα
στο συγκεκριµένο επίπεδο και µπορεί να ναυτολογηθεί στις παρακάτω ειδικότητες, υποκείµενος στους
ακόλουθους περιορισµούς, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού όπως καθορίζεται
στην οπισθογράφιση:

The Government of Greece certifies that…………………………………………….…….…
has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulations II/2, *IV/2
of the above Convention as amended, has been found competent to perform the following
functions at the level specified and may serve in the following capacities, subject to any
limitations until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate as may
be shown overleaf:

KΑΘΗΚΟΝΤΑ
-Ναυσιπλοΐα
-Χειρισµός φορτίου και στοιβασία
-Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και φροντίδα των επιβαινόντων
*-Ραδιοεπικοινωνίες
ΕΠΙΠΕ∆Ο

FUNCTIONS
-Navigation
-Cargo handling and stowage
-Controlling the operation of the ship and care for persons on board
*-Radiocommunications
LEVEL

-∆ιοικητικό
-∆ιοικητικό
-∆ιοικητικό
*-Επιχειρησιακό
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.
-Υποπλοίαρχος πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας
- ∆ιακυβέρνηση Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων µέχρι 3000 ο.χ.**
*-Χειριστής Γενικής χρήσης GMDSS
** Εφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία Υποπλοιάρχου 12 µηνών τουλάχιστον
Πιστοποιητικό Νο……………………………...που εκδόθηκε την……………..……………………………..
Ναυτ.φυλλάδιο αριθ…………………………………………………………………………………………..…
Ηµεροµηνία γεννήσεως και υπογραφή του κατόχου του πιστοποιητικού………………………………………
Ονοµατεπώνυµο και υπογραφή του αρµοδίου υπαλλήλου που εξέδωσε το πιστοποιητικό……………………
.……………………..…............................................................................................…(Υπηρεσιακή σφραγίδα)
Το πρωτότυπο αυτού του πιστοποιητικού πρέπει να είναι διαθέσιµο κατά την διάρκεια της ναυτολόγησης
στο πλοίο, σύµφωνα µε τον Καν.1 / 2 παρ. 11 της Σύµβασης
*θα συµπληρώνεται εφόσον κατέχει το αντίστοιχο πιστοποιητικό εκπαίδευσης ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ

-Management
- Management
- Management
*-Operational
CAPACITIES - LIMITATIONS
CAPTAIN CLASS Β’
- Chief Mate of a ship irrespective of tonnage
- Master of cargo and passengers ships of less than 3000 gt**.
*-General operator GMDSS
**on the condition of at least 12 months of seagoing service as Captain Class B’
Certificate No………………………….…………….....................…issued on………………….....................
Seaman’s book No……………………………………………………………………......................................
Date of birth and signature of the holder of the certificate……………….....................................……………
Name and signature of duly authorized official………….………....................................……………………
......................... .............………………………………………………………………….…..…(Official seal)
The original of this certificate must be kept available while serving on a ship in
accordance with Regulation 1 / 2 paragraph 11 of the Convention.

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

…………………………………………………..………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

………………………………………………….………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ S.T.C.W. 1978 ΟΠΩΣ AYTH ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.
Η Κυβέρνηση της Ελλάδος βεβαιώνει ότι ο ……………………………………………..
έχει τα απαιτούµενα προσόντα σύµφωνα µε τους κανονισµούς ΙΙ/1, ΙΙ/2 , ΙΙ/3, *IV/2
της παραπάνω Σύµβασης όπως αυτή τροποποιήθηκε, είναι ικανός να ασκήσει τα παρακάτω καθήκοντα
στο συγκεκριµένο επίπεδο και µπορεί να ναυτολογηθεί στις παρακάτω ειδικότητες, υποκείµενος στους
ακόλουθους περιορισµούς, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού όπως καθορίζεται
στην οπισθογράφιση:

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF SHIPPING
MARITIME AFFAIRS AND THE AEGEAN
SEAFARERS TRAINING DIRECTORATE
CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL
CONVENTION S.T.C.W. 1978 AS AMENDED.
The Government of Greece certifies that…………………………………………….…… has been found duly
qualified in accordance with the provisions of regulations ΙΙ/1, ΙΙ/2 , *ΙΙ/3, *IV/2
of the above Convention as amended, has been found competent to perform the following functions at the level
specified and may serve in the following capacities, subject to any limitations until the date of expiry of any
extension of the validity of this certificate as may be shown overleaf:
FUNCTIONS

KΑΘΗΚΟΝΤΑ

-Navigation
-Cargo handling and stowage
-Controlling the operation of the ship and care for persons on board
*-Radiocommunications

-Ναυσιπλοΐα
-Χειρισµός φορτίου και στοιβασία
-Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και φροντίδα των επιβαινόντων
*-Ραδιοεπικοινωνίες

LEVEL

ΕΠΙΠΕ∆Ο
- Επιχειρησιακό
- Επιχειρησιακό
- Επιχειρησιακό
* Επιχειρησιακό

- ∆ιοικητικό
- ∆ιοικητικό
- ∆ιοικητικό
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.
- Ανθυποπλοίαρχος πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας
- Υποπλοίαρχος Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων µέχρι 3000 ο.χ.*
- ∆ιακυβέρνηση Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων µέχρι 500 οχ που εκτελούν παράκτιους πλόες**
- ∆ιακυβέρνηση Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων µέχρι 2.500 και 1500 οχ αντίστοιχα***
*-Χειριστής Γενικής χρήσης GMDSS
** Εφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία αξιωµατικού φυλακής γέφυρας πλοίου,12 µηνών τουλάχιστον
*** Εφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία 36 µηνών µε ειδικότητα αξιωµατικού φυλακής γέφυρας ή 24 µηνών, από την οποία 12 µήνες µε ειδικότητα
αξιωµατικού φυλακής γέφυρας και 12 µήνες µε ειδικότητα Υποπλοιάρχου.

Πιστοποιητικό Νο……………………………...που εκδόθηκε την……………..……………………………..
Ναυτ.φυλλάδιο αριθ…………………………………………………………………………………………..…
Ηµεροµηνία γεννήσεως και υπογραφή του κατόχου του πιστοποιητικού………………………………………
Ονοµατεπώνυµο και υπογραφή του αρµοδίου υπαλλήλου που εξέδωσε το πιστοποιητικό……………………
.……………………..…............................................................................................…(Υπηρεσιακή σφραγίδα)
Το πρωτότυπο αυτού του πιστοποιητικού πρέπει να είναι διαθέσιµο κατά την διάρκεια της ναυτολόγησης
στο πλοίο, σύµφωνα µε τον Καν.1 / 2 παρ. 11 της Σύµβασης
*θα συµπληρώνεται εφόσον κατέχει το αντίστοιχο πιστοποιητικό εκπαίδευσης ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ

- Operational
- Operational
- Operational
* Operational

- Management
- Management
- Management
CAPACITIES - LIMITATIONS

CAPTAIN CLASS C’
- Deck officer in charge of a navigational watch serving on a ship irrespective of tonnage
- Chief mate of cargo and passenger ships of less than 3000 gt*
- Master of ships of less than 500 gt, on nearcoastal voyages**
- Master of cargo ships of less than 2500 gt and passenger ships of less than 1500 gt.
*-General operator GMDSS
**on the condition of at least 12 months of seagoing service as an officer in charge of a navigational watch
***on the condion of seagoing service of 36 months as an officer in charge of a navigational watch or 24 months of which 12 months as an officer in
charge of a navigational watch and 12 months as Captain Class B’.

Certificate No………………………….…………….....................…issued on………………….....................
Seaman’s book No……………………………………………………………………......................................
Date of birth and signature of the holder of the certificate……………….....................................……………
Name and signature of duly authorized official………….………....................................……………………
......................... .............………………………………………………………………….…..…(Official seal)
The original of this certificate must be kept available while serving on a ship in
accordance with Regulation 1 / 2 paragraph 11 of the Convention.

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

…………………………………………………..………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

………………………………………………….………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF SHIPPING
MARITIME AFFAIRS AND THE AEGEAN
SEAFARERS TRAINING DIRECTORATE

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ S.T.C.W. 1978 ΟΠΩΣ AYTH ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.
Η Κυβέρνηση της Ελλάδος βεβαιώνει ότι ο ……………………………………………..
έχει τα απαιτούµενα προσόντα σύµφωνα µε τους κανονισµούς ΙΙ/3, *IV/2
της παραπάνω Σύµβασης όπως αυτή τροποποιήθηκε, είναι ικανός να ασκήσει τα παρακάτω καθήκοντα
στο συγκεκριµένο επίπεδο και µπορεί να ναυτολογηθεί στις παρακάτω ειδικότητες, υποκείµενος στους
ακόλουθους περιορισµούς, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού όπως καθορίζεται
στην οπισθογράφιση:
KΑΘΗΚΟΝΤΑ
-Ναυσιπλοΐα
-Χειρισµός φορτίου και στοιβασία
-Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και φροντίδα των επιβαινόντων
*-Ραδιοεπικοινωνίες
ΕΠΙΠΕ∆Ο
-∆ιοικητικό
-∆ιοικητικό
-∆ιοικητικό
*-Επιχειρησιακό

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL
CONVENTION S.T.C.W. 1978 AS AMENDED.
The Government of Greece certifies that…………………………………………….…… has been found duly
qualified in accordance with the provisions of regulations ΙΙ/3, *IV/2
of the above Convention as amended, has been found competent to perform the following functions at the level
specified and may serve in the following capacities, subject to any limitations until the date of expiry of any
extension of the validity of this certificate as may be shown overleaf:
FUNCTIONS
-Navigation
-Cargo handling and stowage
-Controlling the operation of the ship and care for persons on board
*-Radiocommunications
LEVEL

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ A΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.
- -∆ιακυβέρνηση Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων µέχρι 500 ο.χ. που εκτελούν παράκτιους πλόες.
-Ναύκληρος πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας.
*-Χειριστής Γενικής χρήσης GMDSS
Πιστοποιητικό Νο……………………………...που εκδόθηκε την……………..……………………………..
Ναυτ.φυλλάδιο αριθ…………………………………………………………………………………………..…
Ηµεροµηνία γεννήσεως και υπογραφή του κατόχου του πιστοποιητικού………………………………………
Ονοµατεπώνυµο και υπογραφή του αρµοδίου υπαλλήλου που εξέδωσε το πιστοποιητικό……………………
.……………………..…............................................................................................…(Υπηρεσιακή σφραγίδα)
Το πρωτότυπο αυτού του πιστοποιητικού πρέπει να είναι διαθέσιµο κατά την διάρκεια της ναυτολόγησης
στο πλοίο, σύµφωνα µε τον Καν.1 / 2 παρ. 11 της Σύµβασης
*θα συµπληρώνεται εφόσον κατέχει το αντίστοιχο πιστοποιητικό εκπαίδευσης ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ

- Management
- Management
- Management
*-Operational
CAPACITIES - LIMITATIONS
SKIPPER CLASS A’
- Master of cargo and passenger ships of less than 500 gt on near coastal voyage
- Boatswain of a ship irrespective of tonnage
*-General operator GMDSS

Certificate No………………………….…………….....................…issued on………………….....................
Seaman’s book No……………………………………………………………………......................................
Date of birth and signature of the holder of the certificate……………….....................................……………
Name and signature of duly authorized official………….………....................................……………………
......................... .............………………………………………………………………….…..…(Official seal)
The original of this certificate must be kept available while serving on a ship in
accordance with Regulation 1 / 2 paragraph 11 of the Convention.

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

…………………………………………………..………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

………………………………………………….………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF SHIPPING
MARITIME AFFAIRS AND THE AEGEAN
SEAFARERS TRAINING DIRECTORATE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ S.T.C.W. 1978 ΟΠΩΣ AYTH ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.
Η Κυβέρνηση της Ελλάδος βεβαιώνει ότι ο ……………………………………………..
έχει τα απαιτούµενα προσόντα σύµφωνα µε τους κανονισµούς ΙΙ/3, *IV/2
της παραπάνω Σύµβασης όπως αυτή τροποποιήθηκε, είναι ικανός να ασκήσει τα παρακάτω καθήκοντα
στο συγκεκριµένο επίπεδο και µπορεί να ναυτολογηθεί στις παρακάτω ειδικότητες, υποκείµενος στους
ακόλουθους περιορισµούς, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού όπως καθορίζεται
στην οπισθογράφιση:

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL
CONVENTION S.T.C.W. 1978 AS AMENDED.
The Government of Greece certifies that…………………………………………….…… has been found duly qualified
in accordance with the provisions of regulations ΙΙ/3, *IV/2
of the above Convention as amended, has been found competent to perform the following functions at the level specified
and may serve in the following capacities, subject to any limitations until the date of expiry of any extension of the
validity of this certificate as may be shown overleaf:
FUNCTIONS

KΑΘΗΚΟΝΤΑ
-Ναυσιπλοΐα
-Χειρισµός φορτίου και στοιβασία
-Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και φροντίδα των επιβαινόντων
*-Ραδιοεπικοινωνίες

-Navigation
-Cargo handling and stowage
-Controlling the operation of the ship and care for persons on board
*-Radiocommunications
LEVEL

ΕΠΙΠΕ∆Ο
- Management
- Management
- Management
*-Operational

-∆ιοικητικό
-∆ιοικητικό
-∆ιοικητικό
*-Επιχειρησιακό
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

CAPACITIES - LIMITATIONS

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ B΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.
- ∆ιακυβέρνηση Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων µέχρι 500 και 400 οχ αντίστοιχα, που εκτελούν παράκτιους πλόες**.
-Υπεύθυνος φυλακής γεφύρας επί Φ/Γ – Ε/Γ πλοίων.
- Ναύκληρος πλοίων οποιαδήποτε χωρητικότητας.
*-Χειριστής Γενικής χρήσης GMDSS
** Μετά τη συµπλήρωση 12 µηνών θαλάσσιας υπηρεσίας ως υπεύθυνος φυλακής γεφύρας στα πλοία αυτά

SKIPPER CLASS B’
- Master of cargo ships of less than 500 gt and passenger ships of less than 400 gt on near coastal voyages**
- Officer in charge of a navigational watch on cargo and passenger ships
- Βoatswain of a ship irrespective of tonnage
*-General operator GMDSS
**after completing 12 months of seagoing service as an officer in charge of a navigational watch on
these ships

Πιστοποιητικό Νο……………………………...που εκδόθηκε την……………..……………………………..
Ναυτ.φυλλάδιο αριθ…………………………………………………………………………………………..…
Ηµεροµηνία γεννήσεως και υπογραφή του κατόχου του πιστοποιητικού………………………………………
Ονοµατεπώνυµο και υπογραφή του αρµοδίου υπαλλήλου που εξέδωσε το πιστοποιητικό……………………
.……………………..…............................................................................................…(Υπηρεσιακή σφραγίδα)
Το πρωτότυπο αυτού του πιστοποιητικού πρέπει να είναι διαθέσιµο κατά την διάρκεια της ναυτολόγησης
στο πλοίο, σύµφωνα µε τον Καν.1 / 2 παρ. 11 της Σύµβασης
*θα συµπληρώνεται εφόσον κατέχει το αντίστοιχο πιστοποιητικό εκπαίδευσης ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ

Certificate No………………………….…………….....................…issued on………………….....................
Seaman’s book No……………………………………………………………………......................................
Date of birth and signature of the holder of the certificate……………….....................................……………
Name and signature of duly authorized official………….………....................................……………………
......................... .............………………………………………………………………….…..…(Official seal)
The original of this certificate must be kept available while serving on a ship in
accordance with Regulation 1 / 2 paragraph 11 of the Convention.

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

…………………………………………………..………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

………………………………………………….………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF SHIPPING
MARITIME AFFAIRS AND THE AEGEAN
SEAFARERS TRAINING DIRECTORATE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ S.T.C.W. 1978 ΟΠΩΣ AYTH ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.
Η Κυβέρνηση της Ελλάδος βεβαιώνει ότι ο ……………………………………………..
έχει τα απαιτούµενα προσόντα σύµφωνα µε τους κανονισµούς ΙΙ/3, *IV/2
της παραπάνω Σύµβασης όπως αυτή τροποποιήθηκε, είναι ικανός να ασκήσει τα παρακάτω καθήκοντα
στο συγκεκριµένο επίπεδο και µπορεί να ναυτολογηθεί στις παρακάτω ειδικότητες, υποκείµενος στους
ακόλουθους περιορισµούς, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού όπως καθορίζεται
στην οπισθογράφιση:
KΑΘΗΚΟΝΤΑ
-Ναυσιπλοΐα
-Χειρισµός φορτίου και στοιβασία
-Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και φροντίδα των επιβαινόντων
*-Ραδιοεπικοινωνίες
ΕΠΙΠΕ∆Ο
-∆ιοικητικό
-∆ιοικητικό
-∆ιοικητικό
*-Επιχειρησιακό

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL
CONVENTION S.T.C.W. 1978 AS AMENDED.
The Government of Greece certifies that…………………………………………….…… has been found duly
qualified in accordance with the provisions of regulations ΙΙ/3, *IV/2
of the above Convention as amended, has been found competent to perform the following functions at the level
specified and may serve in the following capacities, subject to any limitations until the date of expiry of any
extension of the validity of this certificate as may be shown overleaf:
FUNCTIONS
-Navigation
-Cargo handling and stowage
-Controlling the operation of the ship and care for persons on board
*-Radiocommunications
LEVEL
- Management
- Management
- Management
*-Operational
CAPACITIES - LIMITATIONS

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.
- ∆ιακυβέρνηση Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων µέχρι 200 ο.χ. που εκτελούν παράκτιους πλόες**
- Υπεύθυνος φυλακής γεφύρας επί Φ/Γ – Ε/Γ πλοίων.
- Ναύκληρος πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας.
*-Χειριστής Γενικής χρήσης GMDSS
** Μετά τη συµπλήρωση 12 µηνών θαλάσσιας υπηρεσίας ως υπεύθυνος φυλακής γεφύρας στα πλοία αυτά
Πιστοποιητικό Νο……………………………...που εκδόθηκε την……………..……………………………..
Ναυτ.φυλλάδιο αριθ…………………………………………………………………………………………..…
Ηµεροµηνία γεννήσεως και υπογραφή του κατόχου του πιστοποιητικού………………………………………
Ονοµατεπώνυµο και υπογραφή του αρµοδίου υπαλλήλου που εξέδωσε το πιστοποιητικό……………………
.……………………..…............................................................................................…(Υπηρεσιακή σφραγίδα)
Το πρωτότυπο αυτού του πιστοποιητικού πρέπει να είναι διαθέσιµο κατά την διάρκεια της ναυτολόγησης
στο πλοίο, σύµφωνα µε τον Καν.1 / 2 παρ. 11 της Σύµβασης
*θα συµπληρώνεται εφόσον κατέχει το αντίστοιχο πιστοποιητικό εκπαίδευσης ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ

SKIPPER CLASS C’
- Master of cargo and passenger ships of less than 200 gt, on near coastal voyages**
- Officer in charge of a navigational watch on cargo and passenger ships
- Βoatswain of a ship irrespective of tonnage
*-General operator GMDSS
** after completing 12 months of seagoing service as an officer in charge of a navigational watch on
these ships
Certificate No………………………….…………….....................…issued on………………….....................
Seaman’s book No……………………………………………………………………......................................
Date of birth and signature of the holder of the certificate……………….....................................……………
Name and signature of duly authorized official………….………....................................……………………
......................... .............………………………………………………………………….…..…(Official seal)
The original of this certificate must be kept available while serving on a ship in
accordance with Regulation 1 / 2 paragraph 11 of the Convention.

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

…………………………………………………..………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

………………………………………………….………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF SHIPPING
MARITIME AFFAIRS AND THE AEGEAN
SEAFARERS TRAINING DIRECTORATE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ S.T.C.W. 1978 ΟΠΩΣ AYTH ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.
Η Κυβέρνηση της Ελλάδος βεβαιώνει ότι ο ……………………………………………..
έχει τα απαιτούµενα προσόντα σύµφωνα µε τους κανονισµούς ΙΙ/3, *IV/2
της παραπάνω Σύµβασης όπως αυτή τροποποιήθηκε, είναι ικανός να ασκήσει τα παρακάτω καθήκοντα
στο συγκεκριµένο επίπεδο και µπορεί να ναυτολογηθεί στις παρακάτω ειδικότητες, υποκείµενος στους
ακόλουθους περιορισµούς, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού όπως καθορίζεται
στην οπισθογράφιση:

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL
CONVENTION S.T.C.W. 1978 AS AMENDED.
The Government of Greece certifies that…………………………………………….…… has been found duly
qualified in accordance with the provisions of regulations ΙΙ/3, *IV/2
of the above Convention as amended, has been found competent to perform the following functions at the level
specified and may serve in the following capacities, subject to any limitations until the date of expiry of any
extension of the validity of this certificate as may be shown overleaf:

KΑΘΗΚΟΝΤΑ
-Ναυσιπλοΐα
-Χειρισµός φορτίου και στοιβασία
-Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και φροντίδα των επιβαινόντων
*-Ραδιοεπικοινωνίες

FUNCTIONS
-Navigation
-Cargo handling and stowage
-Controlling the operation of the ship and care for persons on board
*-Radiocommunications

ΕΠΙΠΕ∆Ο
-∆ιοικητικό
-∆ιοικητικό
-∆ιοικητικό
*-Επιχειρησιακό

LEVEL
- Management
- Management
- Management
*-Operational

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
-Κυβερνήτης επαγγελµατικών τουριστικών θαλαµηγών πλοίων µέχρι 400 ο.χ., που εκτελούν παράκτιους
πλόες.
*-Χειριστής Γενικής χρήσης GMDSS

Πιστοποιητικό Νο……………………………...που εκδόθηκε την……………..……………………………..
Ναυτ.φυλλάδιο αριθ…………………………………………………………………………………………..…
Ηµεροµηνία γεννήσεως και υπογραφή του κατόχου του πιστοποιητικού………………………………………
Ονοµατεπώνυµο και υπογραφή του αρµοδίου υπαλλήλου που εξέδωσε το πιστοποιητικό……………………
.……………………..…............................................................................................…(Υπηρεσιακή σφραγίδα)
Το πρωτότυπο αυτού του πιστοποιητικού πρέπει να είναι διαθέσιµο κατά την διάρκεια της ναυτολόγησης
στο πλοίο, σύµφωνα µε τον Καν.1 / 2 παρ. 11 της Σύµβασης
*θα συµπληρώνεται εφόσον κατέχει το αντίστοιχο πιστοποιητικό εκπαίδευσης ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ

CAPACITIES - LIMITATIONS
SKIPPER OF PLEASURE YACHT ENGAGED IN TRADE
- Skipper of pleasure yacht engaged in trade of less than 400 gt on nearcoastal voyages
*-General operator GMDSS

Certificate No………………………….…………….....................…issued on………………….....................
Seaman’s book No……………………………………………………………………......................................
Date of birth and signature of the holder of the certificate……………….....................................……………
Name and signature of duly authorized official………….………....................................……………………
......................... .............………………………………………………………………….…..…(Official seal)
The original of this certificate must be kept available while serving on a ship in
accordance with Regulation 1 / 2 paragraph 11 of the Convention.

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

…………………………………………………..………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

………………………………………………….………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF SHIPPING
MARITIME AFFAIRS AND THE AEGEAN
SEAFARERS TRAINING DIRECTORATE

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ S.T.C.W. 1978 ΟΠΩΣ AYTH ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.
Η Κυβέρνηση της Ελλάδος βεβαιώνει ότι ο ……………………………………………..
έχει τα απαιτούµενα προσόντα σύµφωνα µε τους κανονισµούς ΙΙ/3, *IV/2
της παραπάνω Σύµβασης όπως αυτή τροποποιήθηκε, είναι ικανός να ασκήσει τα παρακάτω καθήκοντα
στο συγκεκριµένο επίπεδο και µπορεί να ναυτολογηθεί στις παρακάτω ειδικότητες, υποκείµενος στους
ακόλουθους περιορισµούς, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού όπως καθορίζεται
στην οπισθογράφιση:

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL
CONVENTION S.T.C.W. 1978 AS AMENDED.
The Government of Greece certifies that…………………………………………….…… has been found duly
qualified in accordance with the provisions of regulations ΙΙ/3, *IV/2
of the above Convention as amended, has been found competent to perform the following functions at the level
specified and may serve in the following capacities, subject to any limitations until the date of expiry of any
extension of the validity of this certificate as may be shown overleaf:

KΑΘΗΚΟΝΤΑ
-Ναυσιπλοΐα
-Χειρισµός φορτίου και στοιβασία
-Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και φροντίδα των επιβαινόντων
*-Ραδιοεπικοινωνίες

FUNCTIONS
-Navigation
-Cargo handling and stowage
-Controlling the operation of the ship and care for persons on board
*-Radiocommunications

ΕΠΙΠΕ∆Ο
-∆ιοικητικό
-∆ιοικητικό
-∆ιοικητικό
*-Επιχειρησιακό

LEVEL
- Management
- Management
- Management
*-Operational

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ
- Κυβερνήτης ρυµουλκών που εκτελούν πλόες στο λιµάνι και στους γειτονικούς όρµους της περιοχής
λιµένος.
*-Χειριστής Γενικής χρήσης GMDSS

Πιστοποιητικό Νο……………………………...που εκδόθηκε την……………..……………………………..
Ναυτ.φυλλάδιο αριθ…………………………………………………………………………………………..…
Ηµεροµηνία γεννήσεως και υπογραφή του κατόχου του πιστοποιητικού………………………………………
Ονοµατεπώνυµο και υπογραφή του αρµοδίου υπαλλήλου που εξέδωσε το πιστοποιητικό……………………
.……………………..…............................................................................................…(Υπηρεσιακή σφραγίδα)
Το πρωτότυπο αυτού του πιστοποιητικού πρέπει να είναι διαθέσιµο κατά την διάρκεια της ναυτολόγησης
στο πλοίο, σύµφωνα µε τον Καν.1 / 2 παρ. 11 της Σύµβασης
*θα συµπληρώνεται εφόσον κατέχει το αντίστοιχο πιστοποιητικό εκπαίδευσης ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ

CAPACITIES - LIMITATIONS
SKIPPER CLASS A’
- Skipper of tugs engaged in harbour and adjacent harbour area
*-General operator GMDSS

Certificate No………………………….…………….....................…issued on………………….....................
Seaman’s book No……………………………………………………………………......................................
Date of birth and signature of the holder of the certificate……………….....................................……………
Name and signature of duly authorized official………….………....................................……………………
......................... .............………………………………………………………………….…..…(Official seal)
The original of this certificate must be kept available while serving on a ship in
accordance with Regulation 1 / 2 paragraph 11 of the Convention.

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

…………………………………………………..………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

………………………………………………….………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF SHIPPING
MARITIME AFFAIRS AND THE AEGEAN
SEAFARERS TRAINING DIRECTORATE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ S.T.C.W. 1978 ΟΠΩΣ AYTH ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.
Η Κυβέρνηση της Ελλάδος βεβαιώνει ότι ο ……………………………………………..
έχει τα απαιτούµενα προσόντα σύµφωνα µε τους κανονισµούς ΙΙ/5, *ΙΙ/4
της παραπάνω Σύµβασης όπως αυτή τροποποιήθηκε, είναι ικανός να ασκήσει τα παρακάτω καθήκοντα
στο συγκεκριµένο επίπεδο και µπορεί να ναυτολογηθεί στις παρακάτω ειδικότητες, υποκείµενος στους
ακόλουθους περιορισµούς, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού όπως καθορίζεται
στην οπισθογράφιση:

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL
CONVENTION S.T.C.W. 1978 AS AMENDED.
The Government of Greece certifies that…………………………………………….…… has been found
duly qualified in accordance with the provisions of regulations ΙΙ/5, *II/4
of the above Convention as amended, has been found competent to perform the following functions at the
level specified and may serve in the following capacities, subject to any limitations until the date of expiry
of any extension of the validity of this certificate as may be shown overleaf:

KΑΘΗΚΟΝΤΑ
-Ναυσιπλοΐα
-Χειρισµός φορτίου και στοιβασία
-Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και φροντίδα των επιβαινόντων
-Συντήρηση & επισκευές

FUNCTIONS
-Navigation
-Cargo handling and stowage
-Controlling the operation of the ship and care for persons on board
- Maintenance & repair

ΕΠΙΠΕ∆Ο
- Υποστήριξης
- Υποστήριξης
- Υποστήριξης
- Υποστήριξης

LEVEL
- Support
- Support
- Support
- Support

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ
-Ναύκληρος πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας
-Κατώτερος ναυτικός φυλακής γεφύρας

Πιστοποιητικό Νο……………………………...που εκδόθηκε την……………..……………………………..
Ναυτ.φυλλάδιο αριθ…………………………………………………………………………………………..…
Ηµεροµηνία γεννήσεως και υπογραφή του κατόχου του πιστοποιητικού………………………………………
Ονοµατεπώνυµο και υπογραφή του αρµοδίου υπαλλήλου που εξέδωσε το πιστοποιητικό……………………
.……………………..…............................................................................................…(Υπηρεσιακή σφραγίδα)
Το πρωτότυπο αυτού του πιστοποιητικού πρέπει να είναι διαθέσιµο κατά την διάρκεια της ναυτολόγησης
στο πλοίο, σύµφωνα µε τον Καν.1 / 2 παρ. 11 της Σύµβασης

CAPACITIES - LIMITATIONS
ΒOATSWAIN
- Able seafarer deck of a ship irrspective of tonnage
- Rating forming part of a navigational watch of a ship irrespective of tonnage

Certificate No………………………….…………….....................…issued on………………….....................
Seaman’s book No……………………………………………………………………......................................
Date of birth and signature of the holder of the certificate……………….....................................……………
Name and signature of duly authorized official………….………....................................……………………
......................... .............………………………………………………………………….…..…(Official seal)
The original of this certificate must be kept available while serving on a ship in
accordance with Regulation 1 / 2 paragraph 11 of the Convention.

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

…………………………………………………..………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

………………………………………………….………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF SHIPPING
MARITIME AFFAIRS AND THE AEGEAN
SEAFARERS TRAINING DIRECTORATE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ S.T.C.W. 1978 ΟΠΩΣ AYTH ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.
Η Κυβέρνηση της Ελλάδος βεβαιώνει ότι ο ……………………………………………..
έχει τα απαιτούµενα προσόντα σύµφωνα µε τους κανονισµούς ΙΙ/4, *ΙΙ/5
της παραπάνω Σύµβασης όπως αυτή τροποποιήθηκε, είναι ικανός να ασκήσει τα παρακάτω καθήκοντα
στο συγκεκριµένο επίπεδο και µπορεί να ναυτολογηθεί στις παρακάτω ειδικότητες, υποκείµενος στους
ακόλουθους περιορισµούς, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού όπως καθορίζεται
στην οπισθογράφιση:

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL
CONVENTION S.T.C.W. 1978 AS AMENDED.
The Government of Greece certifies that…………………………………………….…… has been found
duly qualified in accordance with the provisions of regulations ΙΙ/4, *II/5
of the above Convention as amended, has been found competent to perform the following functions at the
level specified and may serve in the following capacities, subject to any limitations until the date of expiry
of any extension of the validity of this certificate as may be shown overleaf:
FUNCTIONS

KΑΘΗΚΟΝΤΑ
-Ναυσιπλοΐα
-Χειρισµός φορτίου και στοιβασία
-Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και φροντίδα των επιβαινόντων
-Συντήρηση & επισκευές

-Navigation
-Cargo handling and stowage
-Controlling the operation of the ship and care for persons on board
- Maintenance & repair
LEVEL

ΕΠΙΠΕ∆Ο
- Support
- Support
- Support
- Support

-Υποστήριξης
-Υποστήριξης
- Υποστήριξης
- Υποστήριξης

CAPACITIES - LIMITATIONS
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΝΑΥΤΗΣ
-Kατώτερος ναυτικός φυλακής γέφυρας
-Ναύτης πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας*
-Ναύκληρος πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας**
* Εφόσον έχει συνολική θαλάσσια υπηρεσία 21 µηνών µε ειδικότητα καταστρώµατος ή 15 µηνών και επιτυχή
υποβολή σε ειδική εξέταση σε ΑΕΝ/Πλοιάρχων ή ΝΕΚΕ
** Εφόσον έχει συνολική θαλάσσια υπηρεσία 21 µηνών µε ειδικότητα καταστρώµατος ή 15 µηνών και
επιτυχή υποβολή σε ειδική εξέταση σε ΑΕΝ/Πλοιάρχων ή ΝΕΚΕ
Πιστοποιητικό Νο……………………………...που εκδόθηκε την……………..……………………………..
Ναυτ.φυλλάδιο αριθ…………………………………………………………………………………………..…
Ηµεροµηνία γεννήσεως και υπογραφή του κατόχου του πιστοποιητικού………………………………………
Ονοµατεπώνυµο και υπογραφή του αρµοδίου υπαλλήλου που εξέδωσε το πιστοποιητικό……………………
.……………………..…............................................................................................…(Υπηρεσιακή σφραγίδα)
Το πρωτότυπο αυτού του πιστοποιητικού πρέπει να είναι διαθέσιµο κατά την διάρκεια της ναυτολόγησης
στο πλοίο, σύµφωνα µε τον Καν.1 / 2 παρ. 11 της Σύµβασης

ABLE SEAMAN
- Rating forming part of a navigational watch of a ship irrespective of tonnage
- Able Seaman of a ship irrespective of tonnage*
- Boatswain of a ship irrespective of tonnage**
*on the condition of total seagoing service of 21 months at the deck department or 15 months and successful
submission to tests in the Academy
** on the condition of total seagoing service of 21 months at the deck department or 15 months and successful
submission to tests in the Academy
Certificate No………………………….…………….....................…issued on………………….....................
Seaman’s book No……………………………………………………………………......................................
Date of birth and signature of the holder of the certificate……………….....................................……………
Name and signature of duly authorized official………….………....................................……………………
......................... .............………………………………………………………………….…..…(Official seal)
The original of this certificate must be kept available while serving on a ship in
accordance with Regulation 1 / 2 paragraph 11 of the Convention.

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

…………………………………………………..………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

………………………………………………….………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF SHIPPING
MARITIME AFFAIRS AND THE AEGEAN
SEAFARERS TRAINING DIRECTORATE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL
CONVENTION S.T.C.W. 1978 AS AMENDED.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ S.T.C.W. 1978 ΟΠΩΣ AYTH ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.
Η Κυβέρνηση της Ελλάδος βεβαιώνει ότι ο ……………………………………………..
έχει τα απαιτούµενα προσόντα σύµφωνα µε τους κανονισµούς ΙΙΙ/2
της παραπάνω Σύµβασης όπως αυτή τροποποιήθηκε, είναι ικανός να ασκήσει τα παρακάτω καθήκοντα
στο συγκεκριµένο επίπεδο και µπορεί να ναυτολογηθεί στις παρακάτω ειδικότητες, υποκείµενος στους
ακόλουθους περιορισµούς, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού όπως καθορίζεται
στην οπισθογράφιση:

The Government of Greece certifies that…………………………………………….…….…
has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulations IΙI/2
of the above Convention as amended, has been found competent to perform the following
functions at the level specified and may serve in the following capacities, subject to any
limitations until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate as may
be shown overleaf:
FUNCTIONS

KΑΘΗΚΟΝΤΑ
-Ναυτική µηχανολογία
-Ηλεκτρολογία, ηλεκτρονικά & αυτοµατισµοί
- Συντήρηση & επισκευές
- Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και φροντίδα των επιβαινόντων

-Marine engineering
-Electrical, electronic & control engineering
-Maintenance & repair
-Controlling the operation of the ship and care for person on board
LEVEL

ΕΠΙΠΕ∆Ο
- Management
- Management
- Management
- Management

- ∆ιοικητικό
- ∆ιοικητικό
- ∆ιοικητικό
- ∆ιοικητικό

CAPACITIES - LIMITATIONS
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.
- ∆ιεύθυνση µηχανοστασίου πλοίων που κινούνται µε µηχανές οποιασδήποτε ισχύος.

Πιστοποιητικό Νο……………………………...που εκδόθηκε την……………..……………………………..
Ναυτ.φυλλάδιο αριθ…………………………………………………………………………………………..…
Ηµεροµηνία γεννήσεως και υπογραφή του κατόχου του πιστοποιητικού………………………………………
Ονοµατεπώνυµο και υπογραφή του αρµοδίου υπαλλήλου που εξέδωσε το πιστοποιητικό……………………
.……………………..…............................................................................................…(Υπηρεσιακή σφραγίδα)
Το πρωτότυπο αυτού του πιστοποιητικού πρέπει να είναι διαθέσιµο κατά την διάρκεια της ναυτολόγησης
στο πλοίο, σύµφωνα µε τον Καν.1 / 2 παρ. 11 της Σύµβασης

ENGINEER CLASS A’
- Chief engineer on a ship of engine room irrespective of power propulsion

Certificate No………………………….…………….....................…issued on………………….....................
Seaman’s book No……………………………………………………………………......................................
Date of birth and signature of the holder of the certificate……………….....................................……………
Name and signature of duly authorized official………….………....................................……………………
......................... .............………………………………………………………………….…..…(Official seal)
The original of this certificate must be kept available while serving on a ship in
accordance with Regulation 1 / 2 paragraph 11 of the Convention.

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

…………………………………………………..………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

………………………………………………….………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF SHIPPING
MARITIME AFFAIRS AND THE AEGEAN
SEAFARERS TRAINING DIRECTORATE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ S.T.C.W. 1978 ΟΠΩΣ AYTH ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.
Η Κυβέρνηση της Ελλάδος βεβαιώνει ότι ο ……………………………………………..
έχει τα απαιτούµενα προσόντα σύµφωνα µε τους κανονισµούς ΙΙΙ/2, ΙΙΙ/3
της παραπάνω Σύµβασης όπως αυτή τροποποιήθηκε, είναι ικανός να ασκήσει τα παρακάτω καθήκοντα
στο συγκεκριµένο επίπεδο και µπορεί να ναυτολογηθεί στις παρακάτω ειδικότητες, υποκείµενος στους
ακόλουθους περιορισµούς, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού όπως καθορίζεται
στην οπισθογράφιση:

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL
CONVENTION S.T.C.W. 1978 AS AMENDED.
The Government of Greece certifies that…………………………………………….…….…
has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulations IΙI/2, ΙΙΙ/3
of the above Convention as amended, has been found competent to perform the following
functions at the level specified and may serve in the following capacities, subject to any
limitations until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate as may
be shown overleaf:

KΑΘΗΚΟΝΤΑ
-Ναυτική µηχανολογία
-Ηλεκτρολογία, ηλεκτρονικά & αυτοµατισµοί
- Συντήρηση & επισκευές
- Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και φροντίδα των επιβαινόντων

FUNCTIONS
-Marine engineering
-Electrical, electronic & control engineering
-Maintenance & repair
-Controlling the operation of the ship and care for person on board

ΕΠΙΠΕ∆Ο
-∆ιοικητικό
-∆ιοικητικό
-∆ιοικητικό
- ∆ιοικητικό

LEVEL
-Management
- Management
- Management
- Management

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.
-∆εύτερος µηχανικός πλοίων που κινούνται µε µηχανές οποιασδήποτε ισχύος.
-∆ιεύθυνση µηχανοστασίου πλοίων που κινούνται µε µηχανές ισχύος µέχρι 3500 kw*
-∆ιεύθυνση Μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται µε µηχανές ισχύος µέχρι 4000 kw, που εκτελούν
παράκτιους πλόες**
( * Eφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία 12 µηνών µε ειδικότητα Β΄ µηχανικού
** Eφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία 12 µηνών µε ειδικότητα Β΄ µηχανικού

Πιστοποιητικό Νο……………………………...που εκδόθηκε την……………..……………………………..
Ναυτ.φυλλάδιο αριθ…………………………………………………………………………………………..…
Ηµεροµηνία γεννήσεως και υπογραφή του κατόχου του πιστοποιητικού………………………………………
Ονοµατεπώνυµο και υπογραφή του αρµοδίου υπαλλήλου που εξέδωσε το πιστοποιητικό……………………
.……………………..…............................................................................................…(Υπηρεσιακή σφραγίδα)
Το πρωτότυπο αυτού του πιστοποιητικού πρέπει να είναι διαθέσιµο κατά την διάρκεια της ναυτολόγησης
στο πλοίο, σύµφωνα µε τον Καν.1 / 2 παρ. 11 της Σύµβασης

CAPACITIES - LIMITATIONS
ENGINEER CLASS Β’
- Second engineer on a ship with an engine room of any power propulsion
- Chief engineer on a ship with an engine room of less than 3500 kw power propulsion*
- Chief engineer on a ship with an engine room of less than 4000 kw power propulsion, engaged on near coastal
voyages**
*on the condition of 12 months of seagoing service as second engineer
** on the condition of 12 months of seagoing service as second engineer

Certificate No………………………….…………….....................…issued on………………….....................
Seaman’s book No……………………………………………………………………......................................
Date of birth and signature of the holder of the certificate……………….....................................……………
Name and signature of duly authorized official………….………....................................……………………
......................... .............………………………………………………………………….…..…(Official seal)
The original of this certificate must be kept available while serving on a ship in
accordance with Regulation 1 / 2 paragraph 11 of the Convention.

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

…………………………………………………..………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

………………………………………………….………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF SHIPPING
MARITIME AFFAIRS AND THE AEGEAN
SEAFARERS TRAINING DIRECTORATE

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ S.T.C.W. 1978 ΟΠΩΣ AYTH ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.
Η Κυβέρνηση της Ελλάδος βεβαιώνει ότι ο ……………………………………………..
έχει τα απαιτούµενα προσόντα σύµφωνα µε τους κανονισµούς ΙΙΙ/1 . ΙΙΙ/2*
της παραπάνω Σύµβασης όπως αυτή τροποποιήθηκε, είναι ικανός να ασκήσει τα παρακάτω καθήκοντα
στο συγκεκριµένο επίπεδο και µπορεί να ναυτολογηθεί στις παρακάτω ειδικότητες, υποκείµενος στους
ακόλουθους περιορισµούς, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού όπως καθορίζεται
στην οπισθογράφιση:

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL
CONVENTION S.T.C.W. 1978 AS AMENDED.
The Government of Greece certifies that…………………………………………….…….…
has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulations IΙI/1, ΙΙΙ/2*
of the above Convention as amended, has been found competent to perform the following
functions at the level specified and may serve in the following capacities, subject to any
limitations until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate as may
be shown overleaf:
FUNCTIONS

KΑΘΗΚΟΝΤΑ
-Ναυτική µηχανολογία
-Ηλεκτρολογία, ηλεκτρονικά & αυτοµατισµοί
- Συντήρηση & επισκευές
- Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και φροντίδα των επιβαινόντων

-Marine engineering
-Electrical, electronic & control engineering
-Maintenance & repair
-Controlling the operation of the ship and care for person on board

ΕΠΙΠΕ∆Ο
- Επιχειρησιακό
- Επιχειρησιακό
- Επιχειρησιακό
- Επιχειρησιακό

-∆ιοικητικό
-∆ιοικητικό
-∆ιοικητικό
-∆ιοικητικό
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.
-Τρίτος µηχανικός πλοίων που κινούνται µε µηχανές οποιασδήποτε ισχύος
-∆εύτερος µηχανικός πλοίων που κινούνται µε µηχανές ισχύος µέχρι 3000 kw*
-∆ιεύθυνση µηχανοστασίου πλοίων που κινούνται µε µηχανές ισχύος µέχρι 750 kw.
- ∆ιεύθυνση µηχανοστασίου πλοίων που κινούνται µε µηχανές ισχύος µέχρι 2.250 kw**
* Eφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία 12 µηνών µε ειδικότητα Γ΄ µηχανικού
** Eφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία ως Αξιωµατικός Μηχανοστασίου 24 µηνών, εκ των οποίων 12 µήνες
µε ειδικότητα Β΄ Μηχανικού σε µηχανοστάσιο ίδιας ιπποδύναµης.

Πιστοποιητικό Νο……………………………...που εκδόθηκε την……………..……………………………..
Ναυτ.φυλλάδιο αριθ…………………………………………………………………………………………..…
Ηµεροµηνία γεννήσεως και υπογραφή του κατόχου του πιστοποιητικού………………………………………
Ονοµατεπώνυµο και υπογραφή του αρµοδίου υπαλλήλου που εξέδωσε το πιστοποιητικό……………………
.……………………..…............................................................................................…(Υπηρεσιακή σφραγίδα)
Το πρωτότυπο αυτού του πιστοποιητικού πρέπει να είναι διαθέσιµο κατά την διάρκεια της ναυτολόγησης
στο πλοίο, σύµφωνα µε τον Καν.1 / 2 παρ. 11 της Σύµβασης

LEVEL
- Operational
- Operational
- Operational
- Operational

- Management
- Management
- Management
- Management
CAPACITIES - LIMITATIONS

ENGINEER CLASS C’
- Engineer officer in charge of an engineering watch on a ship with an engine room of any
power propulsion
- Second engineer on a ship with an engine room of less than 3000 kw power propulsion*
- Chief engineer on a ship with an engine room of less than 750 kw power propulsion
- Chief engineer on a ship with an engine room of less than 2.250 kw power propulsion**
*on the condition of 12 months of seagoing service as engineer class C’
** on the condition of 24 months of seagoing service as an officer in charge of an engineering watch of which 12 months as engineer class B’ in an
engine room of the same propulsion power

Certificate No………………………….…………….....................…issued on………………….....................
Seaman’s book No……………………………………………………………………......................................
Date of birth and signature of the holder of the certificate……………….....................................……………
Name and signature of duly authorized official………….………....................................……………………
......................... .............………………………………………………………………….…..…(Official seal)
The original of this certificate must be kept available while serving on a ship in
accordance with Regulation 1 / 2 paragraph 11 of the Convention.

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

…………………………………………………..………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

………………………………………………….………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF SHIPPING
MARITIME AFFAIRS AND THE AEGEAN
SEAFARERS TRAINING DIRECTORATE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ S.T.C.W. 1978 ΟΠΩΣ AYTH ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.
Η Κυβέρνηση της Ελλάδος βεβαιώνει ότι ο ……………………………………………..
έχει τα απαιτούµενα προσόντα σύµφωνα µε τους κανονισµούς ΙΙΙ/6
της παραπάνω Σύµβασης όπως αυτή τροποποιήθηκε, είναι ικανός να ασκήσει τα παρακάτω καθήκοντα
στο συγκεκριµένο επίπεδο και µπορεί να ναυτολογηθεί στις παρακάτω ειδικότητες, υποκείµενος στους
ακόλουθους περιορισµούς, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού όπως καθορίζεται
στην οπισθογράφιση:

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL
CONVENTION S.T.C.W. 1978 AS AMENDED.
The Government of Greece certifies that…………………………………………….…….…
has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulations IΙI/6
of the above Convention as amended, has been found competent to perform the following
functions at the level specified and may serve in the following capacities, subject to any
limitations until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate as may
be shown overleaf:

KΑΘΗΚΟΝΤΑ
-Ηλεκτρολογία, ηλεκτρονικά & αυτοµατισµοί
- Συντήρηση & επισκευές
- Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και φροντίδα των επιβαινόντων

FUNCTIONS
-Electrical, electronic & control engineering
-Maintenance & repair
-Controlling the operation of the ship and care for person on board

ΕΠΙΠΕ∆Ο
- Επιχειρησιακό
- Επιχειρησιακό
- Επιχειρησιακό

LEVEL
- Operational
- Operational
- Operational

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Ε.Ν.
-Ηλεκτρολόγος σε πλοία που κινούνται µε µηχανές οποιασδήποτε ισχύος
Πιστοποιητικό Νο……………………………...που εκδόθηκε την……………..……………………………..
Ναυτ.φυλλάδιο αριθ…………………………………………………………………………………………..…
Ηµεροµηνία γεννήσεως και υπογραφή του κατόχου του πιστοποιητικού………………………………………
Ονοµατεπώνυµο και υπογραφή του αρµοδίου υπαλλήλου που εξέδωσε το πιστοποιητικό……………………
.……………………..…............................................................................................…(Υπηρεσιακή σφραγίδα)
Το πρωτότυπο αυτού του πιστοποιητικού πρέπει να είναι διαθέσιµο κατά την διάρκεια της ναυτολόγησης
στο πλοίο, σύµφωνα µε τον Καν.1 / 2 παρ. 11 της Σύµβασης

CAPACITIES - LIMITATIONS
ELECTRO-TECHNICAL OFFICER
- Electro-technical officer on a ship's engine room of any power propulsion
Certificate No………………………….…………….....................…issued on………………….....................
Seaman’s book No……………………………………………………………………......................................
Date of birth and signature of the holder of the certificate……………….....................................……………
Name and signature of duly authorized official………….………....................................……………………
......................... .............………………………………………………………………….…..…(Official seal)
The original of this certificate must be kept available while serving on a ship in
accordance with Regulation 1 / 2 paragraph 11 of the Convention.

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

…………………………………………………..………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

………………………………………………….………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF SHIPPING
MARITIME AFFAIRS AND THE AEGEAN
SEAFARERS TRAINING DIRECTORATE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ S.T.C.W. 1978 ΟΠΩΣ AYTH ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.

Η Κυβέρνηση της Ελλάδος βεβαιώνει ότι ο ……………………………………………..
έχει τα απαιτούµενα προσόντα σύµφωνα µε τους κανονισµούς ΙΙΙ/7
της παραπάνω Σύµβασης όπως αυτή τροποποιήθηκε, είναι ικανός να ασκήσει τα παρακάτω καθήκοντα
στο συγκεκριµένο επίπεδο και µπορεί να ναυτολογηθεί στις παρακάτω ειδικότητες, υποκείµενος στους
ακόλουθους περιορισµούς, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού όπως καθορίζεται
στην οπισθογράφιση:

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL
CONVENTION S.T.C.W. 1978 AS AMENDED.
The Government of Greece certifies that…………………………………………….…….…
has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulations IΙI/7
of the above Convention as amended, has been found competent to perform the following
functions at the level specified and may serve in the following capacities, subject to any
limitations until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate as may
be shown overleaf:

KΑΘΗΚΟΝΤΑ
-Ηλεκτρολογία, ηλεκτρονικά & αυτοµατισµοί
- Συντήρηση & επισκευές
- Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και φροντίδα των επιβαινόντων

FUNCTIONS
-Electrical, electronic & control engineering
-Maintenance & repair
-Controlling the operation of the ship and care for person on board

ΕΠΙΠΕ∆Ο
- Υποστήριξης
- Υποστήριξης
- Υποστήριξης

LEVEL
- Support
- Support
- Support

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ Ε.Ν.
- Βοηθός ηλεκτρολόγου σε πλοία που κινούνται µε µηχανές οποιασδήποτε ισχύος
Πιστοποιητικό Νο……………………………...που εκδόθηκε την……………..……………………………..
Ναυτ.φυλλάδιο αριθ…………………………………………………………………………………………..…
Ηµεροµηνία γεννήσεως και υπογραφή του κατόχου του πιστοποιητικού………………………………………
Ονοµατεπώνυµο και υπογραφή του αρµοδίου υπαλλήλου που εξέδωσε το πιστοποιητικό……………………
.……………………..…............................................................................................…(Υπηρεσιακή σφραγίδα)
Το πρωτότυπο αυτού του πιστοποιητικού πρέπει να είναι διαθέσιµο κατά την διάρκεια της ναυτολόγησης
στο πλοίο, σύµφωνα µε τον Καν.1 / 2 παρ. 11 της Σύµβασης

CAPACITIES - LIMITATIONS
ELECTRO-TECHNICAL RATING
- Electro-technical rating on a ship's engine room of any power propulsion
Certificate No………………………….…………….....................…issued on………………….....................
Seaman’s book No……………………………………………………………………......................................
Date of birth and signature of the holder of the certificate……………….....................................……………
Name and signature of duly authorized official………….………....................................……………………
......................... .............………………………………………………………………….…..…(Official seal)
The original of this certificate must be kept available while serving on a ship in
accordance with Regulation 1 / 2 paragraph 11 of the Convention.

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

…………………………………………………..………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

………………………………………………….………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF SHIPPING
MARITIME AFFAIRS AND THE AEGEAN
SEAFARERS TRAINING DIRECTORATE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ S.T.C.W. 1978 ΟΠΩΣ AYTH ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.
Η Κυβέρνηση της Ελλάδος βεβαιώνει ότι ο ……………………………………………..
έχει τα απαιτούµενα προσόντα σύµφωνα µε τους κανονισµούς ΙΙΙ/4, ΙΙΙ/5*
της παραπάνω Σύµβασης όπως αυτή τροποποιήθηκε, είναι ικανός να ασκήσει τα παρακάτω καθήκοντα
στο συγκεκριµένο επίπεδο και µπορεί να ναυτολογηθεί στις παρακάτω ειδικότητες, υποκείµενος στους
ακόλουθους περιορισµούς, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού όπως καθορίζεται
στην οπισθογράφιση:

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL
CONVENTION S.T.C.W. 1978 AS AMENDED.
The Government of Greece certifies that…………………………………………….…….…
has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulations IΙI/4, ΙΙΙ/5*
of the above Convention as amended, has been found competent to perform the following
functions at the level specified and may serve in the following capacities, subject to any
limitations until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate as may
be shown overleaf:
FUNCTIONS

KΑΘΗΚΟΝΤΑ
-Ναυτική µηχανολογία
-Ηλεκτρολογία, ηλεκτρονικά & αυτοµατισµοί*
- Συντήρηση & επισκευές*
- Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και φροντίδα των επιβαινόντων*
ΕΠΙΠΕ∆Ο
- Υποστήριξης
- Υποστήριξης
- Υποστήριξης
- Υποστήριξης

-Marine engineering
-Electrical, electronic & control engineering*
-Maintenance & repair*
-Controlling the operation of the ship and care for person on board*
LEVEL
- Support
-Support
- Support
- Support
CAPACITIES - LIMITATIONS

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΜΗΧΑΝΟ∆ΗΓΟΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.
- Μηχανοδηγός πλοίων που κινούνται µε ΜΕΚ οποιασδήποτε ισχύος
-∆ιεύθυνση µηχανοστασίου πλοίων που κινούνται µε ΜΕΚ µέχρι 750 kw
- Κατώτερος ναυτικός φυλακής µηχανής
Πιστοποιητικό Νο……………………………...που εκδόθηκε την……………..……………………………..
Ναυτ.φυλλάδιο αριθ…………………………………………………………………………………………..…
Ηµεροµηνία γεννήσεως και υπογραφή του κατόχου του πιστοποιητικού………………………………………
Ονοµατεπώνυµο και υπογραφή του αρµοδίου υπαλλήλου που εξέδωσε το πιστοποιητικό……………………
.……………………..…............................................................................................…(Υπηρεσιακή σφραγίδα)
Το πρωτότυπο αυτού του πιστοποιητικού πρέπει να είναι διαθέσιµο κατά την διάρκεια της ναυτολόγησης
στο πλοίο, σύµφωνα µε τον Καν.1 / 2 παρ. 11 της Σύµβασης

MOTORMAN CLASS Α’
- Able seafarer engine on a motorship engine room of any power propulsion
- Chief engineer in a motorship engine room of less than 750 kw power propulsion
- Rating forming part of any propulsion power ship’s engine room watch
Certificate No………………………….…………….....................…issued on………………….....................
Seaman’s book No……………………………………………………………………......................................
Date of birth and signature of the holder of the certificate……………….....................................……………
Name and signature of duly authorized official………….………....................................……………………
......................... .............………………………………………………………………….…..…(Official seal)
The original of this certificate must be kept available while serving on a ship in
accordance with Regulation 1 / 2 paragraph 11 of the Convention.

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

…………………………………………………..………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

………………………………………………….………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF SHIPPING
MARITIME AFFAIRS AND THE AEGEAN
SEAFARERS TRAINING DIRECTORATE

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ S.T.C.W. 1978 ΟΠΩΣ AYTH ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL
CONVENTION S.T.C.W. 1978 AS AMENDED.
The Government of Greece certifies that…………………………………………….…….…
has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulations IΙI/4, ΙΙΙ/5*
of the above Convention as amended, has been found competent to perform the following
functions at the level specified and may serve in the following capacities, subject to any
limitations until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate as may
be shown overleaf:

Η Κυβέρνηση της Ελλάδος βεβαιώνει ότι ο ……………………………………………..
έχει τα απαιτούµενα προσόντα σύµφωνα µε τους κανονισµούς ΙΙΙ/4, ΙΙΙ/5*
της παραπάνω Σύµβασης όπως αυτή τροποποιήθηκε, είναι ικανός να ασκήσει τα παρακάτω καθήκοντα
στο συγκεκριµένο επίπεδο και µπορεί να ναυτολογηθεί στις παρακάτω ειδικότητες, υποκείµενος στους
ακόλουθους περιορισµούς, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού όπως καθορίζεται
στην οπισθογράφιση:

FUNCTIONS
KΑΘΗΚΟΝΤΑ
-Ναυτική µηχανολογία
-Ηλεκτρολογία, ηλεκτρονικά & αυτοµατισµοί*
- Συντήρηση & επισκευές*
- Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και φροντίδα των επιβαινόντων*
ΕΠΙΠΕ∆Ο
- Υποστήριξης
- Υποστήριξης
- Υποστήριξης
- Υποστήριξης

-Marine engineering
-Electrical, electronic & control engineering*
-Maintenance & repair*
-Controlling the operation of the ship and care for person on board*
LEVEL
- Support
- Support
- Support
- Support
CAPACITIES - LIMITATIONS

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΜΗΧΑΝΟ∆ΗΓΟΣ B΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.
- Κατώτερος ναυτικός φυλακής µηχανοστασίου
-Λιπαντής – Χειριστής µηχανής πλοίων που κινούνται µε µηχανές οποιασδήποτε ισχύος*
-Μηχανοδηγός Β΄ πλοίων που κινούνται µε ΜΕΚ οποιασδήποτε ισχύος**
-∆ιεύθυνση µηχανοστασίου πλοίων που κινούνται µε ΜΕΚ µέχρι 150 kw***
-∆ιεύθυνση µηχανοστασίου πλοίων που κινούνται µε ΜΕΚ µέχρι 550 kw****
* Εφόσον έχει συνολική θαλάσσια υπηρεσία 15 µηνών µε ειδικότητα µηχανής
** Εφόσον έχει συνολική θαλάσσια υπηρεσία 15 µηνών µε ειδικότητα µηχανής
*** Εφόσον έχει συνολική θαλάσσια υπηρεσία 15 µηνών µε ειδικότητα µηχανής
**** Εφόσον έχει συνολική θαλάσσια υπηρεσία 24 µηνών µε ειδικότητα µηχανής
Πιστοποιητικό Νο……………………………...που εκδόθηκε την……………..……………………………..
Ναυτ.φυλλάδιο αριθ…………………………………………………………………………………………..…
Ηµεροµηνία γεννήσεως και υπογραφή του κατόχου του πιστοποιητικού………………………………………
Ονοµατεπώνυµο και υπογραφή του αρµοδίου υπαλλήλου που εξέδωσε το πιστοποιητικό……………………
.……………………..…............................................................................................…(Υπηρεσιακή σφραγίδα)
Το πρωτότυπο αυτού του πιστοποιητικού πρέπει να είναι διαθέσιµο κατά την διάρκεια της ναυτολόγησης
στο πλοίο, σύµφωνα µε τον Καν.1 / 2 παρ. 11 της Σύµβασης
*

MOTORMAN CLASS B’
- Rating forming part of an engine room watch
- Oiler – engine operator on a ship’s engine room of any power propulsion *
- Motorman class B in ship’s engine room of any power propulsion **
- Chief engineer on a ship’s engine room of less than 150 kw power propulsion ***
- Chief engineer in a ship’s engine room of less than 550 kw power propulsion ****
*on the condition of total seagoing service of 15 months in the engine department
** on the condition of total seagoing service of 15 months in the engine department
*** on the condition of total seagoing service of 15 months in the engine department
**** on the condition of total seagoing service of 24 months in the engine department
Certificate No………………………….…………….....................…issued on………………….....................
Seaman’s book No……………………………………………………………………......................................
Date of birth and signature of the holder of the certificate……………….....................................……………
Name and signature of duly authorized official………….………....................................……………………
......................... .............………………………………………………………………….…..…(Official seal)
The original of this certificate must be kept available while serving on a ship in
accordance with Regulation 1 / 2 paragraph 11 of the Convention.

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

…………………………………………………..………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

………………………………………………….………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF SHIPPING
MARITIME AFFAIRS AND THE AEGEAN
SEAFARERS TRAINING DIRECTORATE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ S.T.C.W. 1978 ΟΠΩΣ AYTH ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.
Η Κυβέρνηση της Ελλάδος βεβαιώνει ότι ο ……………………………………………..
έχει τα απαιτούµενα προσόντα σύµφωνα µε τους κανονισµούς ΙV/ 2
της παραπάνω Σύµβασης όπως αυτή τροποποιήθηκε, είναι ικανός να ασκήσει τα παρακάτω καθήκοντα
στο συγκεκριµένο επίπεδο και µπορεί να ναυτολογηθεί στις παρακάτω ειδικότητες, υποκείµενος στους
ακόλουθους περιορισµούς, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού όπως καθορίζεται
στην οπισθογράφιση:

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL
CONVENTION S.T.C.W. 1978 AS AMENDED.
The Government of Greece certifies that…………………………………………….……
has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulations ΙV/ 2
of the above Convention as amended, has been found competent to perform the following functions at the
level specified and may serve in the following capacities, subject to any limitations until the date of expiry
of any extension of the validity of this certificate as may be shown overleaf:
FUNCTION

KΑΘΗΚΟΝΤΑ
- Radiocommunications

- Ραδιοεπικοινωνίες

LEVEL

ΕΠΙΠΕ∆Ο
- Operational level

- Επιχειρησιακό

CAPACITIES - LIMITATIONS

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ G.M.D.S.S.
Πιστοποιητικό Νο……………………………...που εκδόθηκε την……………..……………………………..
Ναυτ.φυλλάδιο αριθ…………………………………………………………………………………………..…
Ηµεροµηνία γεννήσεως και υπογραφή του κατόχου του πιστοποιητικού………………………………………
Ονοµατεπώνυµο και υπογραφή του αρµοδίου υπαλλήλου που εξέδωσε το πιστοποιητικό……………………
.……………………..…............................................................................................…(Υπηρεσιακή σφραγίδα)
Το πρωτότυπο αυτού του πιστοποιητικού πρέπει να είναι διαθέσιµο κατά την διάρκεια της ναυτολόγησης
στο πλοίο, σύµφωνα µε τον Καν.1 / 2 παρ. 11 της Σύµβασης

- GENERAL OPERATOR G.M.D.S.S.
Certificate No………………………….…………….....................…issued on………………….....................
Seaman’s book No……………………………………………………………………......................................
Date of birth and signature of the holder of the certificate……………….....................................……………
Name and signature of duly authorized official………….………....................................……………………
......................... .............………………………………………………………………….…..…(Official seal)
The original of this certificate must be kept available while serving on a ship in
accordance with Regulation 1 / 2 paragraph 11 of the Convention.

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

…………………………………………………..………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

………………………………………………….………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF SHIPPING
MARITIME AFFAIRS AND THE AEGEAN
SEAFARERS TRAINING DIRECTORATE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ S.T.C.W. 1978 ΟΠΩΣ AYTH ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.
Η Κυβέρνηση της Ελλάδος βεβαιώνει ότι ο ……………………………………………..
έχει τα απαιτούµενα προσόντα σύµφωνα µε τους κανονισµούς ΙV/ 2
της παραπάνω Σύµβασης όπως αυτή τροποποιήθηκε, είναι ικανός να ασκήσει τα παρακάτω καθήκοντα
στο συγκεκριµένο επίπεδο και µπορεί να ναυτολογηθεί στις παρακάτω ειδικότητες, υποκείµενος στους
ακόλουθους περιορισµούς, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού όπως καθορίζεται
στην οπισθογράφιση:

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL
CONVENTION S.T.C.W. 1978 AS AMENDED.
The Government of Greece certifies that…………………………………………….……
has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulations ΙV/ 2
of the above Convention as amended, has been found competent to perform the following functions at the
level specified and may serve in the following capacities, subject to any limitations until the date of expiry
of any extension of the validity of this certificate as may be shown overleaf:
FUNCTION

KΑΘΗΚΟΝΤΑ
- Radiocommunications

- Ραδιοεπικοινωνίες

LEVEL

ΕΠΙΠΕ∆Ο
- Operational level

- Επιχειρησιακό
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ G.M.D.S.S.
Πιστοποιητικό Νο……………………………...που εκδόθηκε την……………..……………………………..
Ναυτ.φυλλάδιο αριθ…………………………………………………………………………………………..…
Ηµεροµηνία γεννήσεως και υπογραφή του κατόχου του πιστοποιητικού………………………………………
Ονοµατεπώνυµο και υπογραφή του αρµοδίου υπαλλήλου που εξέδωσε το πιστοποιητικό……………………
.……………………..…............................................................................................…(Υπηρεσιακή σφραγίδα)
Το πρωτότυπο αυτού του πιστοποιητικού πρέπει να είναι διαθέσιµο κατά την διάρκεια της ναυτολόγησης
στο πλοίο, σύµφωνα µε τον Καν.1 / 2 παρ. 11 της Σύµβασης

CAPACITIES - LIMITATIONS
- RESTRICTED OPERATOR G.M.D.S.S.
Certificate No………………………….…………….....................…issued on………………….....................
Seaman’s book No……………………………………………………………………......................................
Date of birth and signature of the holder of the certificate……………….....................................……………
Name and signature of duly authorized official………….………....................................……………………
......................... .............………………………………………………………………….…..…(Official seal)
The original of this certificate must be kept available while serving on a ship in
accordance with Regulation 1 / 2 paragraph 11 of the Convention.

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

…………………………………………………..………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

………………………………………………….………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF SHIPPING
MARITIME AFFAIRS AND THE AEGEAN
SEAFARERS TRAINING DIRECTORATE

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ S.T.C.W. 1978 ΟΠΩΣ AYTH ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.

Η Κυβέρνηση της Ελλάδος βεβαιώνει ότι ο ……………………………………………..
έχει τα απαιτούµενα προσόντα σύµφωνα µε τους κανονισµούς V/1-1
της παραπάνω Σύµβασης όπως αυτή τροποποιήθηκε, είναι ικανός να ασκήσει τα παρακάτω καθήκοντα
στο συγκεκριµένο επίπεδο και µπορεί να ναυτολογηθεί στις παρακάτω ειδικότητες, υποκείµενος στους
ακόλουθους περιορισµούς, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού όπως καθορίζεται
στην οπισθογράφιση:

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL
CONVENTION S.T.C.W. 1978 AS AMENDED.
The Government of Greece certifies that…………………………………………….……
has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulations V/1-1
of the above Convention as amended, has been found competent to perform the following functions at the
level specified and may serve in the following capacities, subject to any limitations until the date of expiry
of any extension of the validity of this certificate as may be shown overleaf:

KΑΘΗΚΟΝΤΑ
- Καθήκοντα και ευθύνες για το φορτίο ή τα µέσα φορτοεκφόρτωσης

FUNCTION
- Responsibilities related to cargo or cargo equipment

ΕΠΙΠΕ∆Ο
- ∆ιοικητικό

LEVEL
- Management

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
- Αξιωµατικός καταστρώµατος δεξαµενόπλοιων οποιασδήποτε χωρητικότητας
- Βασική εκπαίδευση σε Πετρελαιοφόρα και Χηµικά δεξαµενόπλοια
Πιστοποιητικό Νο……………………………...που εκδόθηκε την……………..……………………………..
Ναυτ.φυλλάδιο αριθ…………………………………………………………………………………………..…
Ηµεροµηνία γεννήσεως και υπογραφή του κατόχου του πιστοποιητικού………………………………………
Ονοµατεπώνυµο και υπογραφή του αρµοδίου υπαλλήλου που εξέδωσε το πιστοποιητικό……………………
.……………………..…............................................................................................…(Υπηρεσιακή σφραγίδα)
Το πρωτότυπο αυτού του πιστοποιητικού πρέπει να είναι διαθέσιµο κατά την διάρκεια της ναυτολόγησης
στο πλοίο, σύµφωνα µε τον Καν.1 / 2 παρ. 11 της Σύµβασης

CAPACITIES - LIMITATIONS
-Deck Officer on tankers irrespective of tonnage
- Basic training for Oil and Chemical tankers
Certificate No………………………….…………….....................…issued on………………….....................
Seaman’s book No……………………………………………………………………......................................
Date of birth and signature of the holder of the certificate……………….....................................……………
Name and signature of duly authorized official………….………....................................……………………
......................... .............………………………………………………………………….…..…(Official seal)
The original of this certificate must be kept available while serving on a ship in
accordance with Regulation 1 / 2 paragraph 11 of the Convention.

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

…………………………………………………..………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

………………………………………………….………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF SHIPPING
MARITIME AFFAIRS AND THE AEGEAN
SEAFARERS TRAINING DIRECTORATE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ S.T.C.W. 1978 ΟΠΩΣ AYTH ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.
Η Κυβέρνηση της Ελλάδος βεβαιώνει ότι ο ……………………………………………..
έχει τα απαιτούµενα προσόντα σύµφωνα µε τους κανονισµούς V/1-2
της παραπάνω Σύµβασης όπως αυτή τροποποιήθηκε, είναι ικανός να ασκήσει τα παρακάτω καθήκοντα
στο συγκεκριµένο επίπεδο και µπορεί να ναυτολογηθεί στις παρακάτω ειδικότητες, υποκείµενος στους
ακόλουθους περιορισµούς, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού όπως καθορίζεται
στην οπισθογράφιση:

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL
CONVENTION S.T.C.W. 1978 AS AMENDED.
The Government of Greece certifies that…………………………………………….……
has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulations V/1-2
of the above Convention as amended, has been found competent to perform the following functions at the
level specified and may serve in the following capacities, subject to any limitations until the date of expiry
of any extension of the validity of this certificate as may be shown overleaf:

KΑΘΗΚΟΝΤΑ
- Καθήκοντα και ευθύνες για το φορτίο ή τα µέσα φορτοεκφόρτωσης επί δεξαµενοπλοίων

FUNCTION
- Responsibilities related to cargo or cargo equipment on tankers

ΕΠΙΠΕ∆Ο
- ∆ιοικητικό

LEVEL
- Management

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
- Αξιωµατικός καταστρώµατος δεξαµενόπλοιων οποιασδήποτε χωρητικότητας
- Βασική εκπαίδευση σε Υγραεριοφόρα δεξαµενόπλοια
Πιστοποιητικό Νο……………………………...που εκδόθηκε την……………..……………………………..
Ναυτ.φυλλάδιο αριθ…………………………………………………………………………………………..…
Ηµεροµηνία γεννήσεως και υπογραφή του κατόχου του πιστοποιητικού………………………………………
Ονοµατεπώνυµο και υπογραφή του αρµοδίου υπαλλήλου που εξέδωσε το πιστοποιητικό……………………
.……………………..…............................................................................................…(Υπηρεσιακή σφραγίδα)
Το πρωτότυπο αυτού του πιστοποιητικού πρέπει να είναι διαθέσιµο κατά την διάρκεια της ναυτολόγησης
στο πλοίο, σύµφωνα µε τον Καν.1 / 2 παρ. 11 της Σύµβασης

CAPACITIES - LIMITATIONS
-Deck Officer on tankers irrespective of tonnage
- Basic training for Liquified Gas tankers
Certificate No………………………….…………….....................…issued on………………….....................
Seaman’s book No……………………………………………………………………......................................
Date of birth and signature of the holder of the certificate……………….....................................……………
Name and signature of duly authorized official………….………....................................……………………
......................... .............………………………………………………………………….…..…(Official seal)
The original of this certificate must be kept available while serving on a ship in
accordance with Regulation 1 / 2 paragraph 11 of the Convention.

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

…………………………………………………..………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

………………………………………………….………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ S.T.C.W. 1978 ΟΠΩΣ AYTH ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.
Η Κυβέρνηση της Ελλάδος βεβαιώνει ότι ο ……………………………………………..
έχει τα απαιτούµενα προσόντα σύµφωνα µε τους κανονισµούς V/1-1
της παραπάνω Σύµβασης όπως αυτή τροποποιήθηκε, είναι ικανός να ασκήσει τα παρακάτω καθήκοντα
στο συγκεκριµένο επίπεδο και µπορεί να ναυτολογηθεί στις παρακάτω ειδικότητες, υποκείµενος στους
ακόλουθους περιορισµούς, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού όπως καθορίζεται
στην οπισθογράφιση:

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF SHIPPING
MARITIME AFFAIRS AND THE AEGEAN
SEAFARERS TRAINING DIRECTORATE
CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL
CONVENTION S.T.C.W. 1978 AS AMENDED.
The Government of Greece certifies that…………………………………………….……
has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulations V/1-1
of the above Convention as amended, has been found competent to perform the following functions at the
level specified and may serve in the following capacities, subject to any limitations until the date of expiry
of any extension of the validity of this certificate as may be shown overleaf:

KΑΘΗΚΟΝΤΑ
- Καθήκοντα και ευθύνες για φόρτωση, εκφόρτωση, φροντίδα κατά τη µεταφόρτωση, χειρισµό φορτίου
, καθαρισµό δεξαµενής και άλλες σχετικές µε το φορτίο ενέργειες σε δεξαµενόπλοια.
ΕΠΙΠΕ∆Ο

FUNCTION
- Responsibility for loading, discharging, care in transit, handling of cargo, tank cleaning or other cargo
related operations on tankers
LEVEL

- ∆ιοικητικό και Επιχειρησιακό
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
- Αξιωµατικός καταστρώµατος δεξαµενόπλοιων οποιασδήποτε χωρητικότητας
- Προχωρηµένη εκπαίδευση σε Πετρελαιοφόρα δεξαµενόπλοια
Πιστοποιητικό Νο……………………………...που εκδόθηκε την……………..……………………………..
Ναυτ.φυλλάδιο αριθ…………………………………………………………………………………………..…
Ηµεροµηνία γεννήσεως και υπογραφή του κατόχου του πιστοποιητικού………………………………………
Ονοµατεπώνυµο και υπογραφή του αρµοδίου υπαλλήλου που εξέδωσε το πιστοποιητικό……………………
.……………………..…............................................................................................…(Υπηρεσιακή σφραγίδα)
Το πρωτότυπο αυτού του πιστοποιητικού πρέπει να είναι διαθέσιµο κατά την διάρκεια της ναυτολόγησης
στο πλοίο, σύµφωνα µε τον Καν.1 / 2 παρ. 11 της Σύµβασης

- Management and Operational
CAPACITIES - LIMITATIONS
-Deck Officer on tankers irrespective of tonnage
- Advanced training for Oil tankers
Certificate No………………………….…………….....................…issued on………………….....................
Seaman’s book No……………………………………………………………………......................................
Date of birth and signature of the holder of the certificate……………….....................................……………
Name and signature of duly authorized official………….………....................................……………………
......................... .............………………………………………………………………….…..…(Official seal)
The original of this certificate must be kept available while serving on a ship in
accordance with Regulation 1 / 2 paragraph 11 of the Convention.

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

…………………………………………………..………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

………………………………………………….………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ S.T.C.W. 1978 ΟΠΩΣ AYTH ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.
Η Κυβέρνηση της Ελλάδος βεβαιώνει ότι ο ……………………………………………..
έχει τα απαιτούµενα προσόντα σύµφωνα µε τους κανονισµούς V/1-1
της παραπάνω Σύµβασης όπως αυτή τροποποιήθηκε, είναι ικανός να ασκήσει τα παρακάτω καθήκοντα
στο συγκεκριµένο επίπεδο και µπορεί να ναυτολογηθεί στις παρακάτω ειδικότητες, υποκείµενος στους
ακόλουθους περιορισµούς, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού όπως καθορίζεται
στην οπισθογράφιση:

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF SHIPPING
MARITIME AFFAIRS AND THE AEGEAN
SEAFARERS TRAINING DIRECTORATE
CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL
CONVENTION S.T.C.W. 1978 AS AMENDED.
The Government of Greece certifies that…………………………………………….……
has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulations V/1-1
of the above Convention as amended, has been found competent to perform the following functions at the
level specified and may serve in the following capacities, subject to any limitations until the date of expiry
of any extension of the validity of this certificate as may be shown overleaf:
FUNCTION

KΑΘΗΚΟΝΤΑ
- Καθήκοντα και ευθύνες για φόρτωση, εκφόρτωση, φροντίδα κατά τη µεταφόρτωση, χειρισµό φορτίου
, καθαρισµό δεξαµενής και άλλες σχετικές µε το φορτίο ενέργειες σε δεξαµενόπλοια.

- Responsibility for loading, discharging, care in transit, handling of cargo, tank cleaning or other cargo
related operations on tankers
LEVEL

ΕΠΙΠΕ∆Ο
- Management and Operational

- ∆ιοικητικό και Επιχειρησιακό
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
- Αξιωµατικός καταστρώµατος δεξαµενόπλοιων οποιασδήποτε χωρητικότητας
- Προχωρηµένη εκπαίδευση σε Χηµικά δεξαµενόπλοια
Πιστοποιητικό Νο……………………………...που εκδόθηκε την……………..……………………………..
Ναυτ.φυλλάδιο αριθ…………………………………………………………………………………………..…
Ηµεροµηνία γεννήσεως και υπογραφή του κατόχου του πιστοποιητικού………………………………………
Ονοµατεπώνυµο και υπογραφή του αρµοδίου υπαλλήλου που εξέδωσε το πιστοποιητικό……………………
.……………………..…............................................................................................…(Υπηρεσιακή σφραγίδα)
Το πρωτότυπο αυτού του πιστοποιητικού πρέπει να είναι διαθέσιµο κατά την διάρκεια της ναυτολόγησης
στο πλοίο, σύµφωνα µε τον Καν.1 / 2 παρ. 11 της Σύµβασης

CAPACITIES - LIMITATIONS
-Deck Officer on tankers irrespective of tonnage
- Advanced training for Chemical tankers
Certificate No………………………….…………….....................…issued on………………….....................
Seaman’s book No……………………………………………………………………......................................
Date of birth and signature of the holder of the certificate……………….....................................……………
Name and signature of duly authorized official………….………....................................……………………
......................... .............………………………………………………………………….…..…(Official seal)
The original of this certificate must be kept available while serving on a ship in
accordance with Regulation 1 / 2 paragraph 11 of the Convention.

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

…………………………………………………..………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

………………………………………………….………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ S.T.C.W. 1978 ΟΠΩΣ AYTH ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.
Η Κυβέρνηση της Ελλάδος βεβαιώνει ότι ο ……………………………………………..
έχει τα απαιτούµενα προσόντα σύµφωνα µε τους κανονισµούς V/1-2
της παραπάνω Σύµβασης όπως αυτή τροποποιήθηκε, είναι ικανός να ασκήσει τα παρακάτω καθήκοντα
στο συγκεκριµένο επίπεδο και µπορεί να ναυτολογηθεί στις παρακάτω ειδικότητες, υποκείµενος στους
ακόλουθους περιορισµούς, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού όπως καθορίζεται
στην οπισθογράφιση:

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF SHIPPING
MARITIME AFFAIRS AND THE AEGEAN
SEAFARERS TRAINING DIRECTORATE
CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL
CONVENTION S.T.C.W. 1978 AS AMENDED.
The Government of Greece certifies that…………………………………………….……
has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulations V/1-2
of the above Convention as amended, has been found competent to perform the following functions at the
level specified and may serve in the following capacities, subject to any limitations until the date of expiry
of any extension of the validity of this certificate as may be shown overleaf:
FUNCTION

KΑΘΗΚΟΝΤΑ
- Καθήκοντα και ευθύνες για φόρτωση, εκφόρτωση, φροντίδα κατά τη µεταφόρτωση, χειρισµό φορτίου
, καθαρισµό δεξαµενής και άλλες σχετικές µε το φορτίο ενέργειες σε δεξαµενόπλοια.

- Responsibility for loading, discharging, care in transit, handling of cargo, tank cleaning or other cargo
related operations on tankers
LEVEL

ΕΠΙΠΕ∆Ο
- Management and Operational

- ∆ιοικητικό και Επιχειρησιακό
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
- Αξιωµατικός καταστρώµατος δεξαµενόπλοιων οποιασδήποτε χωρητικότητας
- Προχωρηµένη εκπαίδευση σε Υγραεριοφόρα δεξαµενόπλοια
Πιστοποιητικό Νο……………………………...που εκδόθηκε την……………..……………………………..
Ναυτ.φυλλάδιο αριθ…………………………………………………………………………………………..…
Ηµεροµηνία γεννήσεως και υπογραφή του κατόχου του πιστοποιητικού………………………………………
Ονοµατεπώνυµο και υπογραφή του αρµοδίου υπαλλήλου που εξέδωσε το πιστοποιητικό……………………
.……………………..…............................................................................................…(Υπηρεσιακή σφραγίδα)
Το πρωτότυπο αυτού του πιστοποιητικού πρέπει να είναι διαθέσιµο κατά την διάρκεια της ναυτολόγησης
στο πλοίο, σύµφωνα µε τον Καν.1 / 2 παρ. 11 της Σύµβασης

CAPACITIES - LIMITATIONS
-Deck Officer on tankers irrespective of tonnage
- Advanced training for Liquified Gas tankers
Certificate No………………………….…………….....................…issued on………………….....................
Seaman’s book No……………………………………………………………………......................................
Date of birth and signature of the holder of the certificate……………….....................................……………
Name and signature of duly authorized official………….………....................................……………………
......................... .............………………………………………………………………….…..…(Official seal)
The original of this certificate must be kept available while serving on a ship in
accordance with Regulation 1 / 2 paragraph 11 of the Convention.

ΑΔΑ: ΒΥΜΑΟΠ-Σ0Κ

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

…………………………………………………..………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

………………………………………………….………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

Ηµεροµηνία µέχρι την οποία ισχύει το παρόν πιστοποιητικό: …………………………………….

The validity of this certificate is hereby extended until:……………………………………………………….

Εξαιρουµένων των ειδικοτήτων:……………………………………………………………………

Excepted the capacities in:……………………………………………………………………………………..

Ηµεροµηνία θεώρησης:………………….Ονοµ/µο και υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου θεώρησης

Date of revalidation………………………………….………Name and signature of duly authorized official

……………………………………………………………………………………………..Σφραγίδα

………………………………………………………………………………………….…………Official seal

