
  

   φμφωνα με το π.δ. 141/2014 (ΦΕΚ 232 Α), οι κάτοχοι Αποδεικτικϊν 
Ναυτικισ Ικανότθτασ (Α.Ν.Ι.) κλάδων προςωπικοφ καταςτρϊματοσ και 
μθχανισ, τα οποία ζχουν εκδοκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Δ.. STCW ’78 
και οι κάτοχοι πιςτοποιθτικϊν εκπαίδευςθσ Δεξαμενοπλοίων κακϊσ και 
επιβατθγϊν (Ε/Γ) και επιβατθγϊν − οχθματαγωγϊν (Ε/Γ−Ο/Γ) πλοίων, για να 
ναυτολογθκοφν μετά τθν 31-12-2016, κα πρζπει να ζχουν αντικαταςτιςει τον 
τφπο των κατεχομζνων Πιςτοποιθτικϊν, με το νζο τφπο Αποδεικτικοφ 
Ναυτικισ Ικανότθτασ ι Πιςτοποιθτικοφ υπό τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 
 

-  Οι κατζχοντεσ Α.Ν.Ι. Πλοιάρχου Αϋ, Βϋ, Γϋ τάξθσ Ε.Ν. αποφοιτοφν επιτυχϊσ από το 
νζο Ειδικό Σμιμα του ΚΕΕΝ Πλοιάρχων για προςαρμογι γνϊςεων με τισ 
απαιτιςεισ τθσ ανακεωρθμζνθσ Δ STCW (Μanila 2010) και αντικακιςτοφν τον 
τφπο τουσ με το νζο τφπο αντίςτοιχθσ τάξθσ, χωρίσ άλλθ διαδικαςία εφόςον 
προςκομίςουν τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. 
 

-  Οι κατζχοντεσ πιςτοποιθτικό βαςικισ εκπαίδευςθσ δεξαμενοπλοίων (Tanker 
Safety Basic), πλθν των περιπτϊςεων που ζχουν αποκτιςει το πιςτοποιθτικό με 
καλάςςια υπθρεςία, με τθν κατάκεςθ του πιςτοποιθτικοφ τουσ ςτο εκάςτοτε 
αρμόδιο Σμιμα τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Ναυτικϊν, αποκτοφν ζνα νζο 
πιςτοποιθτικό βαςικισ εκπαίδευςθσ πετρελαιοφόρων και χθμικϊν 
δεξαμενοπλοίων και ζνα νζο πιςτοποιθτικό βαςικισ εκπαίδευςθσ υγραεριοφόρων 
δεξαμενοπλοίων, υποκείμενα ςε υποχρζωςθ πενταετοφσ κεϊρθςθσ για τουσ 
Αξιωματικοφσ και απεριορίςτου ιςχφοσ για τα κατϊτερα πλθρϊματα. 
Όςοι ζχουν αποκτιςει παλαιοφ τφπου πιςτοποιθτικό βαςικισ εκπαίδευςθσ 
δεξαμενοπλοίων με καλάςςια υπθρεςία, το αντικακιςτοφν λαμβάνοντασ νζου 
τφπου πιςτοποιθτικό ςτο είδοσ δεξαμενοπλοίου ςτο οποίο ζχουν διανφςει τθν 
υπόψθ καλάςςια υπθρεςία. (πετρελαιοφόρα/ χθμικά δεξαμενόπλοια, 
υγραεριοφόρα δεξαμενόπλοια). 
 
 Οι κατζχοντεσ πιςτοποιθτικό προχωρθμζνθσ εκπαίδευςθσ δεξαμενοπλοίων 
(Tanker Safety Advanced), με τθν κατάκεςθ του πιςτοποιθτικοφ τουσ, αποκτοφν το 
ανάλογο νζο πιςτοποιθτικό προχωρθμζνθσ εκπαίδευςθσ (Manila 2010, V/1−1 και 
V/1−2), εφόςον αποδεικνφουν διάνυςθ τθσ προβλεπόμενθσ από το άρκρο 20 του 
Π.δ. 141/2014 καλάςςιασ υπθρεςίασ, υποκείμενο ςε υποχρζωςθ πενταετοφσ 
κεϊρθςθσ για τουσ Αξιωματικοφσ και απεριορίςτου ιςχφοσ για τα κατϊτερα 
πλθρϊματα. 
 Οι δικαιοφχοι νζου τφπου πιςτοποιθτικϊν εκπαίδευςθσ Δεξαμενοπλοίων τα 
αποκτοφν με τθ προςκόμιςθ και των απαιτοφμενων  δικαιολογθτικϊν. 
 

- Οι κάτοχοι πιςτοποιθτικϊν εκπαίδευςθσ Επιβατθγϊν πλοίων (RO-RO) λόγω 
ενοποίθςθσ των παλαιϊν Κανονιςμϊν περί Επιβατθγϊν/ Οχθματαγωγϊν (RO – 
RO/Ε−Γ,V/2) και Επιβατθγϊν πλοίων (Ε/Γ, V/3), πλζον ςε ζναν ενιαίο Κανονιςμό 



  

(V/2), που αφορά ςε όλα τα επιβατθγά πλοία, απαιτείται να αντικαταςτιςουν τα 
υφιςτάμενα πιςτοποιθτικά με νζου τφπου τα οποία εκδίδονται από ΚΕΕΝ 
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ κατά τα προβλεπόμενα ςτο π.δ. 141/2014. 
Οι δικαιοφχοι νζου τφπου πιςτοποιθτικϊν εκπαίδευςθσ Επιβατθγϊν πλοίων τα 
αποκτοφν με τθ προςκόμιςθ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν. 
 

- Σα κατώτερα πληρώματα και λοιποί εργαηόμενοι ςε Επιβατθγά πλοία οι οποίοι 
εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ των παραπάνω παραγράφων δφναται αντί τθσ 
φοίτθςθσ ςτα οικεία τμιματα του ΚΕΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ, να εκπαιδεφονται ςτο 
πλοίο από τον προςοντοφχο Πλοίαρχο αυτοφ, κάτοχο νζου τφπου πιςτοποιθτικοφ, 
ςτα γνωςτικά αντικείμενα των προαναφερόμενων παραγράφων, ο οποίοσ τουσ 
χορθγεί ςχετικι βεβαίωςθ που προςκομίηεται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτισ 
Λιμενικζσ Αρχζσ, ι τισ Ζδρεσ Ναυτιλιακϊν Ακολοφκων ι τισ Ελλθνικζσ Προξενικζσ 
Αρχζσ για ανάλογθ πιςτοποίθςθ.  


