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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: « Αντικατάσταση πιστοποιητικών Αξιωµατικών Ασφαλείας Πλοίου ( S.S.O.) »
Σχετικά :
α) Οι διατάξεις του π.δ 56 /2004 (Α΄ 47) «Κύρωση των τροποποιήσεων της ∆.Σ. «περί ασφαλείας
της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, (ΠΑΑΖΕΘ-SOLAS)’74» που υιοθετήθηκαν κατά τη ∆ιάσκεψη
των Συµβαλλοµένων Κυβερνήσεων της ∆.Σ. την 12η ∆εκεµβρίου 2002»
β) Η αριθ. 203 (81) /18.5.2006 Απόφαση της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (M.S.C. / I.M.O.)
γ) Η αριθ. 209 (81) /18.5.2006 Απόφαση της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (M.S.C. / I.M.O.)
δ) Η αριθ.3636.18/1/08 /23/1/08 Απόφαση ΥΕΝΑΝΠ/∆ΕΚΝ Γ΄ «∆ιενέργεια εκπαιδευτικού σεµιναρίου για Αξιωµατικούς Ασφαλείας Πλοίου ( S.S.O.)»
ε) Το ΩΠ 241535/ 1.2008 σήµα ΥΕΝΑΝΠ/∆ΕΚΝ Γ΄«Πιστοποίηση Αξιωµατικών Ασφαλείας
Πλοίου σύµφωνα µε ∆.Σ. S.T.C..W. 1978, όπως τροποποιήθηκε»
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Η απαιτούµενη από τον «Κώδικα ασφαλείας πλοίων και λιµενικών εγκαταστάσεων» (Ι.S.P.S.
CODE) εκπαίδευση των Αξιωµατικών ασφαλείας πλοίου (Α.Α.Π/ Ship Security Officer/ S.S.O) παρέχεται στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν, ενώ µικρός αριθµός πιστοποιητικών έχει χορηγηθεί και από τις ΑΕΝ , µετά
από σχετική εκπαίδευση που παρείχαν στους σπουδαστές τους. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν
ότι έχουν χορηγηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ι.S.P.S. CODE και της πρότυπης εκπαιδευτικής
σειράς (model course) 3.19 του I.M.O. και είναι σύµφωνα µε το υπόδειγµα Α και Α1 .
2. Με τις (β) και (γ) σχετικές, η εκπαίδευση και η πιστοποίηση των Α.Α.Π από την 1.1.2008 εντάχθηκε στον νέο Κανονισµό VI/5 της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα «Πρότυπα Εκπαίδευσης, έκδοσης
πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978, όπως αυτή τροποποιήθηκε (Standards of
Training, Certification and Watch-keeping for seafarers, 1978- S.T.C.W.).
3. Με την (δ) σχετική καθορίστηκε το περιεχόµενο της νέας εκπαίδευσης / πιστοποίησης των
Α.Α.Π. που διενεργείται στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. από την 1.1.2008 ενώ το χορηγούµενο, νέου τύπου, πιστοποιητικό εκδίδεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα Β.
4. Στις σχετικές αποφάσεις του Ι.Μ.Ο., προβλέπεται ότι τα πιστοποιητικά των Α.Α.Π. που έχουν αποκτηθεί µε βάση τις προγενέστερες διατάξεις (Ι.S.P.S. Code ) παραµένουν σε ισχύ µέχρι την
1.7.2009 χωρίς πρόσθετες διαδικασίες, όπως γνωστοποιήθηκε µε την (ε) σχετική, συνεπώς µετά τη
ηµεροµηνία αυτή τα παλαιού τύπου πιστοποιητικά, δε θα µπορούν να χρησιµοποιούνται πλέον για
πιστοποίηση της εκπαίδευσης των Α.Α.Π. .
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5. Κατόπιν τούτου, καθορίζεται κατωτέρω η διαδικασία αντικατάστασης / θεώρησης των
πιστοποιητικών αυτών.
Β. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΘΕΩΡΗΣΗΣ/ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Τα πιστοποιητικά Α.Α.Π που έχουν χορηγηθεί από το Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Α.Ε.Ν. , πριν από την 1.1.2008.
2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Προβλέπονται οι εξής προϋποθέσεις :
i. Θαλάσσια υπηρεσία ως Αξιωµατικός Ασφαλείας Πλοίου για 6 µήνες συνολικά κατά την
προηγούµενη της ηµεροµηνίας θεώρησης/ αντικατάστασης τριετία ή
ii. Επιτυχής συµµετοχή σε εξετάσεις ή
iii. Λήψη συµπληρωµατικής εκπαίδευσης
3. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΘΕΩΡΗΣΗΣ
α. Για όσους έχουν θαλάσσια υπηρεσία ως Αξιωµατικοί Ασφαλείας Πλοίου για 6 µήνες συνολικά
κατά την προηγούµενη της ηµεροµηνίας / θεώρησης αντικατάστασης τριετία απαιτούνται :
i. ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ
ii. αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας σε ισχύ
iii. πιστοποιητικό ως Α.Α.Π. από το ΚΕΣΕΝ ή Α.Ε.Ν.
iv. βεβαίωση πλοιάρχου ή πλοιοκτήτριας εταιρείας από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστηµα των 6 µηνών κατά την τελευταία τριετία και το πλοίο ή πλοία στα οποία έχουν εκτελεστεί τα καθήκοντα Α.Α.Π.
Στην περίπτωση που συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις ο ενδιαφερόµενος ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος του, απευθύνεται ή στο ΥΕΝ/∆ΕΚΝ ∆΄ , προκειµένου να αντικατασταθεί το
πιστοποιητικό του µε άλλο νέου τύπου, ή στις Λιµενικές Αρχές εσωτερικού – εξωτερικού ( Κ.Λ/ΧΛ/Χ – Υ/Χ - Ναυτιλιακούς Ακόλουθους ), προκειµένου να θεωρηθεί το πιστοποιητικό του µε
σφραγίδα ,όπως το επισυναπτόµενο υπόδειγµα Γ.
Η θεώρηση αυτή έχει ετήσια διάρκεια µέχρι την λήξη της , το δε πιστοποιητικό πρέπει να αντικατασταθεί, αφού προσκοµισθεί στο ΥΕΝΑΝΠ/∆ΕΚΝ ∆΄, ενώ οι θεωρήσεις θα γίνονται από τις Λιµενικές Αρχές, µετά την 1.1.2009.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τη σφραγίδα του υποδείγµατος Γ θα θεωρούνται µόνο τα πιστοποιητικά έκδοσης
του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Α.Ε.Ν. (υπόδειγµα Α και Α1).
β. Για όσους δεν έχουν την απαιτούµενη θαλάσσια υπηρεσία απαιτούνται:
i. ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ
ii. αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας σε ισχύ
iii. πιστοποιητικό ως Α.Α.Π. από το ΚΕΣΕΝ ή Α.Ε.Ν.
iv. επιτυχής συµµετοχή σε εξετάσεις ή λήψη συµπληρωµατικής εκπαίδευσης στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ,
µετά την οποίες θα χορηγείται νέο πιστοποιητικό από το ΥΕΝΑΝΠ/∆ΕΚΝ ∆΄.
4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π.
α. Οι Λιµενικές Αρχές εσωτερικού – εξωτερικού ( Κ.Λ/Χ- Λ/Χ – Υ/Χ- Ναυτιλιακοί Ακόλουθοι ) να
µεριµνήσουν για τη κατασκευή σφραγίδας, όπως το επισυναπτόµενο υπόδειγµα Γ, προκειµένου,
µετά την 1.1.2009, να θεωρούν τα πιστοποιητικά Α.Α.Π. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο Β. 3α της παρούσας , ενώ µετά από κάθε θεώρηση θα ενηµερώνουν σχετικά το ΥΕΝΑΝΠ/∆ΕΚΝ
∆΄ µε αποστολή σηµατικής αναφοράς, όπως το υπόδειγµα ∆.
Ταυτόχρονα, από λήψεως της παρούσης, να ενηµερώνουν σχετικά τους υπόχρεους για αντικατάσταση / θεώρηση ,ώστε να µεριµνήσουν έγκαιρα για τη κανονικότητα των πιστοποιητικών τους .
β. Το Κ.Ε.Σ.Ε.Ν., από λήψεως , να µεριµνήσει :
i) για την κατάρτιση και προγραµµατισµό:
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α.α.
εξετάσεων πιστοποίησης του εκσυγχρονισµού των γνώσεων των Α.Α.Π. που
έχουν πιστοποιηθεί µε προγενέστερες διατάξεις (Ι.S.P.S. Code), και δεν επιθυµούν να υποβληθούν σε συµπληρωµατική εκπαίδευση και
β.β. συµπληρωµατικής εκπαίδευσης, ηµερήσιας διάρκειας, των Α.Α.Π. που έχουν πιστοποιηθεί µε προγενέστερες διατάξεις (Ι.S.P.S. Code), και να αναφέρει την ετοιµότητά του για την
έναρξη των διαδικασιών αυτών.
ii) Σε συνεργασία µε το ΥΕΝΑΝΠ/∆ΕΚΝ ∆΄, για τη µεταφορά της βάσης δεδοµένων που έχουν
καταχωρηθεί τα έως σήµερα εκδοθέντα πιστοποιητικά, ώστε εφ΄εξής όλα τα πιστοποιητικά αυτά,
τόσο τα νέα όσο και αυτά που θα εκδίδονται σε αντικατάσταση παλαιών, να εκδίδονται από το
ΥΕΝΑΝΠ/∆ΕΚΝ ∆΄.
iii) Μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω µεταφοράς, η ενηµέρωση του ΥΕΝΑΝΠ/∆ΕΚΝ ∆΄ για
όσους αποφοιτούν επιτυχώς από τις σχετικές εκπαιδεύσεις ή συµµετέχουν επιτυχώς στις εξετάσεις
εκσυγχρονισµού θα γίνεται µε σηµατική αναφορά.
γ. Το ΥΕΝΑΝΠ/∆ΕΚΝ ∆΄ να µεριµνήσει :
i) Για τη έκδοση των νέων πιστοποιητικών Α.Α.Π. ,σύµφωνα µε το νέου τύπου υπόδειγµα Β1 .
ii) Για την αντικατάσταση των πιστοποιητικών ,όσων πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας.
iii) Για τη ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων των πιστοποιητικών, όσον αφορά τη θεώρησή τους
που θα γίνεται από τις Λιµενικές Αρχές.
Γ. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Τα πιστοποιητικά που θα θεωρηθούν από Λιµενικές Αρχές, µπορούν εν συνεχεία να αντικατασταθούν
κατά τα παραπάνω µε νέου τύπου και πριν την λήξη της ηµεροµηνίας ισχύος της θεώρησής τους, εφόσον
όταν προσκοµισθούν συντρέχουν οι προϋποθέσεις i και ii της παραγράφου Β. 3.α.
2. Για λόγους οµοιοτυπίας και αποφυγής πιθανών προβληµάτων από τις Αρχές ελέγχου λιµένα (port state
control) και λόγω του παρεχόµενου επαρκούς χρονικού διαστήµατος, συνιστάται η αντικατάσταση των
παλαιού τύπου πιστοποιητικών .
3. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτηση των υπόχρεων και να αποφευχθεί ο υπέρµετρος φόρτος των
αρµοδίων Υπηρεσιών ,κατά την καταληκτική περίοδο ,συνιστάται στους ενδιαφερόµενους και τις πλοιοκτήτριες εταιρείες να µεριµνήσουν έγκαιρα για τη σταδιακή αντικατάσταση των κατεχόµενων πιστοποιητικών.
4. Επιπλέον υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ.2, του ν. 3153/2003 ( Α΄153) ,
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 19 του ν. 3450 /2006 ( Α΄ 64 ), τα πιστοποιητικά των Α.Α.Π. που έχουν
εκδοθεί από Κράτη- Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης , σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού VI/5 ή
του µέρους A-VI/5 του Κώδικα της ∆.Σ. STCW 1978, όπως ισχύει, είναι ισότιµα των ελληνικών. (σχετική
είναι η αριθ. 3631/2/03/8.8.2003 εγκύκλιος της Υπηρεσίας µας).
∆. Οι εφοπλιστικές και ναυτεργατικές ενώσεις προς τις οποίες κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται να
µεριµνήσουν για την έγκαιρη ενηµέρωση των µελών τους.
Ε. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΤΟΝΤΑΙ
1. Υποδείγµατα Α-A1-Β-B1- Γ-∆.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Κ.Λ/Χ – Λ/Χ –Υ/Χ
2. Ε.Ν.Α
3. ΚΕΣΕΝ/Π-Μ
4. Ε. Ε. Ε.
5. Ν.Ε.Ε.
6. Π.Ν.Ο.
7. Σ.Ε.Ε.Ν.
8. Ε.ΕΦ.ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ
9. Ε.ΕΦ.ΜΕΣ.Φ/Γ ΠΛΟΙΩΝ
10. Ε.ΠΛΟΙΟΚΤ.ΑΚΤ.Φ/Γ ΠΛΟΙΩΝ
11. Ε.ΠΛΟΙΟΚΤ.ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΙΙ.ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝ/ΣΗ
ΥΕΝΑΝΠ/ΓΕ-ΜΜΕ -
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ΠΕΡ.∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ Λ.Σ.
ΙΙΙ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. ΥΕΝΑΝΠ/Γρ.κ.ΥΕΝ
2. ΥΕΝΑΝΠ/Γρ.κ.ΓΓ
3. ΥΕΝΑΝΠ/Γρ.κ.Α/ΛΣ
4. ΥΕΝΑΝΠ/Γρ.κ.Α΄Υ/ΛΣ
5. ΥΕΝΑΝΠ/Γρ.κ.Β΄Υ/ΛΣ
6. ΥΕΝΑΝΠ/Γρ.∆.Κ.Γ΄
7. ΥΕΝΑΝΠ/∆Ε∆ΑΠΛΕ
8. ΥΕΝΑΝΠ/∆ΝΕΡ
9. ΥΕΝΑΝΠ/∆ΕΚΝ Α΄- Β΄- ∆΄
10. ΥΕΝΑΝΠ/∆ΑΝ ∆΄

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Α1

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Β

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ NΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΛΑ∆ΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF MERCANTILE MARINE
ΤHE AEGEAN AND ISLAND POLICY
GENERAL DIRECTORATE OF SHIPPING POLICY
SEAFARERS TRAINING DIRECTORATE
SEAFARERS FURTHER TRAINING CENTRE

Φωτογραφία του κατόχου του πιστοποιητικού
Photograph of the holder of the certificate
Σφραγίδα
Official seal

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
CERTIFICATE OF PROFICIENCY
Για τον Αξιωµατικό Ασφαλείας του Πλοίου
For the Ship Security Officer (S.S.O.)
Με το παρόν πιστοποιείται ότι ο :
This is to certify that:

Μ.Ε.Θ.:
S.B.N.:

ολοκλήρωσε επιτυχώς την εκπαίδευση ως ¨Υπεύθυνος Αξιωµατικός Ασφάλειας Πλοίου¨
has been successfully trained as « Ship Security Officer»
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού VI/5 της ∆.Σ. STCW 1978, όπως τροποποιήθηκε και του Μέρους A - VI/5 του Κώδικά της,,
in accordance with the requirements of Regulation VI/5 of International Convention
S.T.C.W. 1978, as amended,and of section A - VI/5 of its Code ,
στο Κέντρο Επιµόρφωσης Στελεχών Εµπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.)
at the Seafarers Further Training Centre
Εκδόθηκε την:
[Issued on the:]
Η Eκδούσα Αρχή
[Issuing Authority]
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Β 1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ NΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΛΑ∆ΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆΄

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF MERCANTILE MARINE
ΤHE AEGEAN AND ISLAND POLICY
GENERAL DIRECTORATE OF SHIPPING POLICY
SEAFARERS TRAINING DIRECTORATE
SECTION D΄

Φωτογραφία του κατόχου του πιστοποιητικού
Photograph of the holder of the certificate
Σφραγίδα
Official seal

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
CERTIFICATE OF PROFICIENCY
Για τον Αξιωµατικό Ασφαλείας του Πλοίου
For the Ship Security Officer (S.S.O.)
Με το παρόν πιστοποιείται ότι ο :
This is to certify that:

Μ.Ε.Θ.:
S.B.N.:

ολοκλήρωσε επιτυχώς την εκπαίδευση ως ¨Υπεύθυνος Αξιωµατικός Ασφάλειας Πλοίου¨
has been successfully trained as « Ship Security Officer»
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού VI/5 της ∆.Σ. STCW 1978, όπως τροποποιήθηκε και του Μέρους A - VI/5 του Κώδικά της,,
in accordance with the requirements of Regulation VI/5 of International Convention
S.T.C.W. 1978, as amended,and of section A - VI/5 of its Code ,
στο Κέντρο Επιµόρφωσης Στελεχών Εµπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.)
at the Seafarers Further Training Centre
Εκδόθηκε την:
[Issued on the:]
Η Eκδούσα Αρχή
[Issuing Authority]
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Γ

ΘΕΩΡΗΣΗ
ATTESTATION
Ο κάτοχος του πιστοποιητικού αυτού έχει τα κατάλληλα προσόντα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Μέρους A-VI/5 του
Κώδικα της ∆ιεθνούς Σύµβασης S.T.C.W. 1978, όπως τροποποιήθηκε , και είναι ικανός να ασκεί καθήκοντα Αξιωµατικού Ασφαλείας Πλοίου ( Α.Α.Π.).
The holder of this certificate has been found duly qualified in accordance with the provisions of section A-VI/5 of the
Code of the International Convention S.T.C.W. 1978, as amended, and has been found competent to perform the function of ship security officer (S.S.O.) .
Ηµεροµηνία ισχύος θεώρησης*
Valid until ……
Εκδόθηκε την:
[Issued on the:]
Η Eκδούσα Αρχή
[Issuing Authority]
* ένα έτος από την έκδοση

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆

ΣΗΜΑ

ΑΠΟ:

Κ.Λ/Χ-Λ/Χ-Υ/Χ – Ε.Ν.Α

ΠΡΟΣ: YENΑΝΠ /∆ΕΚΝ ∆΄

Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. ……….εγκύκλιο ΥΕΝΑΝΠ/∆ΕΚΝ Γ΄, προβήκαµε την…….…………… στην θεώρηση του µε αριθ ΜΕΘ……..……….. και ηµερ.έκδοσης……………... Πιστοποιητικού Αξιωµατικού Ασφαλείας Πλοίου που έχει
εκδοθεί από το ΚΕΣΕΝ ή ΑΕΝ/…

το οποίο

ανήκει στον………………………….………………………… ειδικότητας

…………………… ……///
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