
                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                              ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ                                                                                                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                           Πειραιάσ, 10-01-2019 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ                           Αρικμ. Πρωτ.: 2344.4-1/1856/2019 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ –                                                         Κωδικόσ εγκυκλίου: MLC/05/2019  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ                                            
ΚΛΑΔΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΠΛΟΙΩΝ                                     
ΔΕΔΑΠΛΕ Δ΄ 
Σαχ. Διεφκυνςθ : Γρ. Λαμπράκθ 150                                                                  ΠΡΟ : Ωσ  Π.Δ. 
Σαχ. Κϊδικασ    : 185 18 Πειραιάσ 
Πλθροφορίεσ   : Αντιπλοίαρχοσ Λ.. (Σ) Σςουβάλα Κ.                         
Σθλζφωνο         : 213137 1913 -1931 
Fax                      : 210- 4137997 

E-mail                 : dedaple@hcg.gr  
 

ΘΕΜΑ : «Σροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα που εφαρμόηει  τουσ  Κανονιςμοφσ 4.3 και 5.1 τθσ φμβαςθσ Ναυτικισ 
Εργαςίασ (MLC) ,2006 ». 

  
χετ: (α) N.4078/2012 «Κφρωςθ τθσ φμβαςθσ Ναυτικισ Εργαςίασ, 2006 τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ     

Εργαςίασ» (ΦΕΚ 179  Α’).  
   (β) Π.Δ 113/2018 «Αποδοχι Σροποποιιςεων του 2016 ςτθ φμβαςθ Ναυτικισ Εργαςίασ, 2006 τθσ  

Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Εργαςίασ» (Αϋ 222). 
   (γ) Κ.Τ.Α 2242.7-2.1/476/2019 «Σροποποίθςθ- ςυμπλιρωςθ του Κανονιςμοφ για τθν εφαρμογι   

απαιτιςεων τθσ φμβαςθσ Ναυτικισ Εργαςίασ, 2006 τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Εργαςίασ» (Βϋ2).    
 
1. Με το ωσ άνω (β) ςχετικό, ζγιναν αποδεκτζσ από τθ Χϊρα μασ οι Σροποποιιςεισ του 2016 ςτον Κϊδικα τθσ 
φμβαςθσ Ναυτικισ Εργαςίασ 2006,( Maritime Labour Convention, 2006 –MLC, 2006), θ οποία κυρϊκθκε με 
το (α) όμοιο, όπωσ υιοκετικθκαν από τθν Ειδικι Σριμερι Επιτροπι (Special Tripartite Committee- STC), τθν 
10θ Φεβρουαρίου 2016 και εγκρίκθκαν κατά τθν 105θ Διεκνι υνδιάςκεψθ Εργαςίασ (International Labour 
Conference- ILC), τθν 9θ Ιουνίου 2016 ςτθ Γενεφθ.  
2. υγκεκριμζνα τροποποιικθκαν οι Οδθγίεσ Β4.3.1 & Β4.3.6 τθσ ΝΕ, 2006 οι οποίεσ αφοροφν τα εργατικά 
ατυχιματα, τουσ τραυματιςμοφσ και τισ αςκζνειεσ των ναυτικϊν, κακϊσ και τθ διερεφνθςθ αυτϊν και 
ςυςτινεται ακολοφκωσ να λαμβάνονται υπόψθ κζματα για τθν εξάλειψθ τθσ παρενόχλθςθσ και του 
εκφοβιςμοφ επί του πλοίου.  
3. Επιπροςκζτωσ, τροποποιικθκε το Πρότυπο Α5.1.3 τθσ ΝΕ, 2006 κακϊσ και το Παράρτθμα Α5-ΙΙ, ςτο οποίο 
παρατίκεται το πρότυπο του Πιςτοποιθτικοφ Ναυτικισ Εργαςίασ (ΠΝΕ) και προβλζφκθκε θ δυνατότθτα 
παράταςθσ τθσ ιςχφοσ αυτοφ, από τθν αρμόδια αρχι ι τον Αναγνωριςμζνο Οργανιςμό που ζχει εκδϊςει το εν 
λόγω πιςτοποιθτικό, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τουσ πζντε μινεσ από τθν θμερομθνία λιξθσ του 
υπάρχοντοσ ΠΝΕ, ςε περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ ζχει ολοκλθρωκεί θ επικεϊρθςθ ανανζωςθσ αλλά δεν είναι 
δυνατι θ άμεςθ ζκδοςθ και διάκεςθ νζου πιςτοποιθτικοφ επί του πλοίου. 
4. Ο τφποσ του Πιςτοποιθτικοφ Ναυτικισ Εργαςίασ μετά τισ εν λόγω τροποποιιςεισ επιςυνάπτεται ςτο παρόν, 
ενϊ παρζχεται θ δυνατότθτα ανάκτθςθσ του από τισ ακόλουκεσ διαδικτυακζσ διευκφνςεισ: 
(http://www.hcg.gr/node/5914) και (https://www.yen.gr/dedaple-symbase-nautikes-ergasias-2006-
pistopoiese-enkyklioi-circulars). 
5. Οι Ναυτιλιακζσ Ενϊςεισ και λοιποί φορείσ ςτουσ οποίουσ κοινοποιείται θ παροφςα εγκφκλιοσ, 
παρακαλοφνται για τθ ςχετικι ενθμζρωςθ των μελϊν τουσ. 
6. Οι Αναγνωριςμζνοι Οργανιςμοί ςτουσ οποίουσ κοινοποιείται θ παροφςα εγκφκλιοσ, παρακαλοφνται για τισ 
δικζσ τουσ ενζργειεσ. 
7. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ. – ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΘΔΕΠ, ςτθν οποία κοινοποιείται θ παροφςα, παρακαλείται όπωσ μεριμνιςει 
για τθν ανάρτθςι τθσ ςτο ςφνδεςμο (link) MLC 2006 του ιςτότοπου www.hcg.gr υπό τον τίτλο «Εγκφκλιοι». 
8. Τ.ΝΑ.Ν.Π./ΔΔΤ παρακαλείται ομοίωσ για τθν ανάρτθςθ τθσ ςτον ιςτότοπο www.yen.gr. 
9. Σζλοσ γνωρίηεται ότι θ Τπθρεςία μασ παραμζνει ςτθ διάκεςθ κάκε ενδιαφερομζνου για τθν παροχι τυχόν 
επεξθγιςεων και διευκρινίςεων. 
                                                                                                                                  
                                                                                                                         Ο  Διευθυντήσ  
                                                                                                                                  
 

                                                                                                         ΑΝΣΙΠΛΟΙΑΡΧΟ Λ.. (T) ΣΑΡΣΙΝΟΓΛΟΤ Κ.-Ν. 

mailto:dedaple@hcg.gr
http://www.hcg.gr/node/5914
https://www.yen.gr/dedaple-symbase-nautikes-ergasias-2006-pistopoiese-enkyklioi-circulars
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
I. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  1. Πλοιοκτιτριεσ - Διαχειρίςτριεσ Εταιρείεσ (μζςω των ενϊςεων τουσ) 
  2. American Bureau of Shipping (ABS)  

      Fax: 210-4293218 

      E-mail: abspiraeus@eagle.org    

  3. Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) 

      Fax: 210-4832405  

      E-mail: pr@classnk.or.jp   

  4. Bureau Veritas S.A 

      Fax: 210-4063 063 

      E-mail: GRC_cpi@gr.bureauveritas.com  

  5. DNV-GL S.A 

      Fax: 210-4226708 

      E-mail: piraeus@dnvgl.com  

  6. China Classification Society (CCS) 

      Fax: 210-4281420  

      E-mail: jpchen@ccs-eu.net 

  7. Lloyd's Register Group Limited 

      Fax: 210-4528950 

      Email: piraeus@lr.org  

  8. RINA SERVICES S.p.A. 

      Fax: 210-4292950 

      E-mail: piraeus.office@rina.org  

  9. Korean Register of Shipping (KR) 

      Fax: 210-4286728 

      E-mail: athens@krs.co.kr 

10. Russian Maritime Register of Shipping (RS) 

       Fax: 210-4292190 

       E-mail: greece@rs-class.org  

 
II. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
  1.  ΝΑΤΣΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ (Ν.Ε.Ε.) 

       Ακτι Μιαοφλθ 65, 18536, Πειραιάσ  

       Fax: 210-429381  

       Ε-mail:nee@nee.gr, hcs@nee.gr    

  2.  ΕΝΩΘ ΕΛΛΘΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΩΝ (Ε.Ε.Ε.) 

       Ακτι Μιαοφλθ 85, 185 38, Πειραιάσ 

       Fax: 210-4291166 

       Ε-mail: ugs@ath.forthnet.gr 

  3.  ΤΝΔΕΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΕΠΙΒΑΣΘΓOY ΝΑΤΣΙΛΙΑ 

       Ακτι Μιαοφλθ 7-9, 185 35, Πειραιάσ 

       Fax: 210-4226155  

       Ε-mail: seen@ath.forthnet.gr 

  4. ΕΝΩΘ ΕΦΟΠΛΙΣΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΑΕΩΝ 

       Ακτι Μιαοφλθ 81, 185 36, Πειραιάσ 

       Fax: 210-4280184  

       Ε-mail: info@shortsea.gr 

  5.  ΕΝΩΘ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ 

       Δ. Γοφναρθ 2, 185 35, Πειραιάσ  

       Fax: 210-4175676 

  6.  ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΑ ΝΑΤΣΙΚΘ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ (Π.Ν.Ο.) 

       Ακτι Μιαοφλθ 47-49, 185 36, Πειραιάσ 

       Fax: 210-4293040 

       Ε-mail: gram@pno.gr, info@pno.gr  
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mailto:pr@classnk.or.jp
mailto:GRC_cpi@gr.bureauveritas.com
mailto:piraeus@dnvgl.com
mailto:jpchen@ccs-eu.net
mailto:piraeus@lr.org
mailto:piraeus.office@rina.org
mailto:athens@krs.co.kr
mailto:reece@rs-class.org
mailto:hcs@nee.gr
mailto:ugs@ath.forthnet.gr
mailto:seen@ath.forthnet.gr
mailto:info@shortsea.gr
mailto:gram@pno.gr
mailto:info@pno.gr
ΑΔΑ: ΩΥ9Τ4653ΠΩ-ΛΑΥ



                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

  7.  ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΑ ΕΝΩΘ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν. 

 Κολοκοτρϊνθ 102-104, 185 35, Πειραιάσ  

 Fax: 210-4179251  

 Ε-mail: info@pepen.gr 

  8.  ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΑ ΕΝΩΘ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν. 

       Μπουμπουλίνασ 21, 185 36, Πειραιάσ  

       Fax: 210-4122606 

       Ε-mail: pemen@otenet.gr 

  9.  ΤΛΛΟΓΟ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟΤΧΩΝ ΝΑΤΠΘΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟ 

       Φίλωνοσ 28 & Ελ. Βενιηζλου, 185 31, Πειραιάσ  

       Fax: 210-4131378 

       Ε-mail: naval@tee.gr 

10. ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΝΑΤΠΘΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. 

       Αριςτοτζλουσ 21, 186 48 - Δραπετςϊνα  

       Fax: 210-4633031  

       Ε-mail: info@shipinvestigation.gr 

11.  ΩΜΑΣΕΙΟ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΑΣΣΙΚΘ ΠΕΙΡΑΙΩ (Ω.ΝΑ.Ν.Π.) 

       Ακτι Μιαοφλθ 17-19, 185 35, Πειραιάσ  

       Fax: 210-4114521  

       Ε-mail: info@sonpap.gr 

12.  ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟ ΤΝΔΕΜΟ (ΕΝΩΘ) ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΧΡΘΣΩΝ ΛΙΜΕΝΑ 

        Ε-mail: psa@psa.gr 

13.  ΔΙΕΘΝΘ ΝΑΤΣΙΚΘ ΕΝΩΙ (ΕΝΩΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΑΚΣΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ) 

        Κολοκοτρϊνθ 99, 185 35, Πειραιάσ 

        Fax: 210-4178797  

        Ε-mail: dne@otenet.gr 

14. Ζνωςθ Πλοιοκτθτϊν Ελλθνικϊν καφϊν Σουριςμοφ (Ε.Π.Ε..Σ.) 

        Κτίριο Διοίκθςθσ Μαρίνασ Ηζασ, 185 36, Πειραιάσ  

        Fax: 210-4280465 

        E-mail: epest@epest.qr  

15. Ζνωςθ Πλοιοκτθτϊν Ρ/Κ - Ν/Γ Πλοίων 

        Αγίου πυρίδωνοσ 25, 185 35, Πειραιάσ 

        Fax: 210-4170248 

        E-mail: info@αreektuαowners.αr  

 16. Ζνωςθ Εφοπλιςτϊν Κρουαηιεροπλοίων και Φορζων Ναυτιλίασ 

        Αντωνίου Αμπατιζλου 10, 185 36, Πειραιάσ 

        Fax: 210-4293175 

        E-mail: info@cruise-union.com  

  17. ΠΕ.ΔΙ.Λ 

  18. Λιμενικζσ Αρχζσ Εςωτερικοφ (μζςω ΠΕ.ΔΙ.Λ) 

  19. Ε.Ν.Α 

  

IIΙ. EΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γρ. κ.κ. Τ.ΝΑ.Ν.Π.- ΑΝ. Τ.ΝΑ.Ν.Π.- Γ.Γ (υ.τ.α.) 

2. Γρ. κ.κ. Α/Λ.. – ΕΛ. ΑΚΣ. – Αϋ Τ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. - Βϋ Τ/Λ.. – ΕΛ. ΑΚΣ.  (υ.τ.α.) 

3. Γρ.κ. ΔΚΓϋ (υ.τ.α.) 

4.  ΔΕΠ – ΔΕΔΑΠΛΕ - ΔΚΕΟ – ΔΙΜΕΚΑΠ 

5. ΔΝΕΡ 

6. ΔΘΔΕΠ- ΔΔΤ 
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                                                                                           Πιςτοποιητικό αριθ./Certificate No: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                          
HELLENIC REPUBLIC 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  
MINISTRY OF MARITIME AFFAIRS AND INSULAR POLICY 

Πιςτοποιητικό Ναυτικήσ Εργαςίασ 
 Maritime Labour Certificate                                                                                                                                                             

(Σημείωςη: Το παρόν Πιςτοποιητικό πρζπει να ζχει Δήλωςη Συμμόρφωςησ Ναυτικήσ Εργαςίασ) 
(Note: This Certificate shall have a Declaration of Maritime Labour Compliance attached)  

 

Εκδίδεται υπό των διατάξεων του Άρκρου V και του Σίτλου 5 τθσ 
Issued under the provisions of Article V and Title 5 of the 

φμβαςησ Ναυτικήσ Εργαςίασ, 2006  
Maritime Labour Convention, 2006 

(αναφερόμενθ ςτο εξισ ωσ «φμβαςθ») (referred to below as “the Convention”) 
 

υπό τθν εξουςία τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ Eλλθνικισ Δθμοκρατίασ 
under the authority of the Government of the Hellenic Republic 

 
από :[...............................................................................................................................................................................]. 
from :[......................................................................................................................................................................................].  
ι *πλιρθσ ονομαςία και διεφκυνςθ του αναγνωριςμζνου οργανιςμοφ που είναι δεόντωσ εξουςιοδοτθμζνοσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ φμβαςθσ1].  
or [full designation and address of the recognized organization duly authorized under the provisions of the Convention]. 

τοιχεία του πλοίου 
Particulars of the ship 

Όνομα πλοίου :  

Name of ship :  

Διακριτικόσ αριθμόσ ή γράμματα :  

Distinctive number or letters :  

Αριθμόσ και Λιμζνασ νηολόγηςησ :  

Number and Port of registry :  

Ημερομηνία νηολόγηςησ :  

Date of registry :  

Ολική χωρητικότητα1 :  

Gross tonnage1 :  

Αριθμόσ ΙΜΟ :  

IMO number  :  

Σφποσ πλοίου :  

Type of ship :  

Όνομα και διεφθυνςη του πλοιοκτήτη 2 :  

Name and address of the shipowner2 :  

 

.............................................................................................. 

1 Για πλοία που καλφπτονται από το προςωρινό πρόγραμμα καταμζτρθςθσ χωρθτικότθτασ που υιοκετικθκε από τον ΔΝΟ, θ ολικι χωρθτικότθτα είναι αυτι που περιλαμβάνεται ςτθ 
ςτιλθ ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ  του Διεκνοφσ Πιςτοποιθτικοφ Χωρθτικότθτασ (1969). Βλζπε Άρκρο ΙΙ (1) (γ) τθσ φμβαςθσ. 

1 For ships covered by the tonnage measurement interim scheme adopted by the IMO, the gross tonnage is that which is included in the REMARKS column of the International Tonnage 
Certificate (1969). See Article II(1)(c) of the Convention. 

2 Shipowner means the owner of the ship or another organization or person, such as the manager, agent or bareboat charterer, who has assumed the responsibility for the operation of the 
ship from the owner and who, on assuming such responsibility, has agreed to take over the duties and responsibilities imposed on shipowners in accordance with this Convention, regardless of whether 
any other organizations or persons fulfil certain of the duties or responsibilities on behalf of the shipowner. See Article II(1)(j) of the Convention. 

2  Πλοιοκτήτησ ςθμαίνει ο ιδιοκτιτθσ του πλοίου ι άλλοσ οργανιςμόσ ι πρόςωπο, όπωσ ο διαχειριςτισ, ο πράκτορασ ι ο ναυλωτισ γυμνοφ πλοίου, ο  οποίοσ ζχει αναλάβει τθν ευκφνθ 
λειτουργίασ του πλοίου από τον ιδιοκτιτθ και ο οποίοσ, αναλαμβάνοντασ τζτοια ευκφνθ, αποδζχκθκε να αναλάβει τα κακικοντα και τισ υποχρεϊςεισ που επιβάλλονται ςτουσ πλοιοκτιτεσ ςφμφωνα με 
τθν παροφςα φμβαςθ, ανεξάρτθτα με το εάν οποιοςδιποτε άλλοσ οργανιςμόσ ι πρόςωπα εκπλθρϊνουν οριςμζνα από τα κακικοντα ι τισ  υποχρεϊςεισ για λογαριαςμό του πλοιοκτιτθ. Βλζπε Άρκρο ΙΙ 
(1) (ι) τθσ φμβαςθσ. 
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Με το παρόν πιςτοποιείται: 
This is to certify: 

1. Ότι αυτό το πλοίο ζχει επικεωρθκεί και βεβαιϊκθκε ότι ςυμμορφϊνεται με τισ απαιτιςεισ τθσ φμβαςθσ και τισ διατάξεισ τθσ ςυνθμμζνθσ 
Διλωςθσ υμμόρφωςθσ Ναυτικισ Εργαςίασ. 

1. That this ship has been inspected and verified to be in compliance with the requirements of the Convention, and the provisions of the 
attached Declaration of Maritime Labour Compliance. 

2. Ότι οι ςυνκικεσ εργαςίασ και διαβίωςθσ των ναυτικϊν που προςδιορίηονται ςτο Παράρτθμα Α5-Ι τθσ φμβαςθσ διαπιςτϊκθκε ότι 
αντιςτοιχοφν ςτισ εκνικζσ απαιτιςεισ τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ χϊρασ που εφαρμόηουν τθ φμβαςθ. Αυτζσ οι εκνικζσ απαιτιςεισ ςυνοψίηονται ςτθ 
Διλωςθ υμμόρφωςθσ Ναυτικισ Εργαςίασ, Μζροσ Ι. 

2. That the seafarers’ working and living conditions specified in Appendix A5-I of the Convention were found to correspond to the 
abovementioned country’s national requirements implementing the Convention. These national requirements are summarized in the Declaration of 
Maritime Labour Compliance, Part I. 
 
Σο παρόν Πιςτοποιθτικό ιςχφει ζωσ …………………υπό τον όρο επικεωριςεων ςφμφωνα με τα Πρότυπα Α5.1.3 και Α5.1.4 τθσ φμβαςθσ. 
This Certificate is valid until …………………………. subject to inspections in accordance with Standards A5.1.3 and A5.1.4 of the Convention. 
Σο παρόν Πιςτοποιθτικό ιςχφει μόνο όταν θ Διλωςθ υμμόρφωςθσ Ναυτικισ Εργαςίασ που εκδόκθκε ςτ ……………… τθν ………………………επιςυνάπτεται. 
This Certificate is valid only when the Declaration of Maritime Labour Compliance issued  
at ……………….. on …………………………. is attached. 

Θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ επικεϊρθςθσ ςτθν οποία βαςίηεται το παρόν Πιςτοποιθτικό ιταν θ……………………….. . 
Completion date of the inspection on which this Certificate is based was ………………………………. . 

Εκδόκθκε ςτ…. ………………………………..........................……….  τθν ……………………..............................………….................  
Issued at  .....................................................................    on ....................................................................................... 

 
Τπογραφι του νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνου αξιωματοφχου που εκδίδει το Πιςτοποιθτικό.  
Signature of the duly authorized official issuing the Certificate 
 
(φραγίδα τθσ εκδοφςασ αρχισ, όπωσ αρμόηει)  
(Seal or stamp of issuing authority, as appropriate) 
                 

ΧΑΡΣΟΘΜΑΝΘ 
………………………………. 
 

 

Θεωρήςεισ για υποχρεωτική ενδιάμεςη επιθεώρηςη και, εάν απαιτείται για οποιαδήποτε πρόςθετη επιθεώρηςη 
Endorsements for mandatory intermediate inspection and, if required, any additional inspection 

  Με το παρόν πιςτοποιείται ότι το πλοίο επικεωρικθκε ςφμφωνα με τα Πρότυπα Α5.1.3 και Α5.1.4 τθσ φμβαςθσ και ότι οι ςυνκικεσ 
εργαςίασ και διαβίωςθσ των ναυτικϊν που προςδιορίηονται ςτο Παράρτθμα Α5-Ι τθσ φμβαςθσ διαπιςτϊκθκε ότι αντιςτοιχοφν ςτισ εκνικζσ απαιτιςεισ 
τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ χϊρασ που εφαρμόηουν τθ φμβαςθ. 
 This is to certify that the ship was inspected in accordance with Standards A5.1.3 and A5.1.4 of the Convention and that the seafarers’ 
working and living conditions specified in Appendix A5-I of the Convention were found to correspond to the abovementioned country’s national 
requirements implementing the Convention. 
 
 Ενδιάμεςη επιθεώρηςη: 
(να ςυμπλθρϊνεται μεταξφ τθσ δεφτερθσ και τρίτθσ 
επετειακισ θμερομθνίασ) 

Τπογραφι ……………………………………….……………………………...... 
(υπογραφι εξουςιοδοτθμζνου αξιωματοφχου) 
 

Intermediate inspection: 
(to be completed between the second and  
third anniversary dates) 

Signed ..................................................................................... 
(Signature of authorized official) 

  
Σόποσ ………………………………………….......................................... 

  
Place ........................................................................................ 

 Θμερομθνία ……………………..…………………..…….......................... 
Date ......................................................................................... 

 (φραγίδα τθσ αρχισ, όπωσ αρμόηει)  
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 
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Πρόςθετεσ θεωρήςεισ (εάν απαιτοφνται) 
 
Με το παρόν πιςτοποιείται ότι το πλοίο υποβλικθκε ςε πρόςκετθ επικεϊρθςθ με ςκοπό να βεβαιωκεί ότι το πλοίο εξακολουκεί να 

ςυμμορφϊνεται με τισ εκνικζσ απαιτιςεισ που εφαρμόηουν τθ φμβαςθ, όπωσ απαιτείται από  το Πρότυπο Α3.1, παράγραφοσ 3, τθσ φμβαςθσ 
(επανανθολόγθςθ ι ουςιϊδθσ μεταβολι των χϊρων ενδιαίτθςθσ) ι για άλλουσ λόγουσ.  

This is to certify that the ship was the subject of an additional inspection for the purpose of verifying that the ship continued to be in 
compliance with the national requirements implementing the Convention, as required by Standard A3.1, paragraph 3, of the Convention (re-registration 
or substantial alteration of accommodation) or for other reasons. 

 
Πρόςθετη επιθεώρηςη: 
(εάν απαιτείται)   

Τπογραφι ……………………………………………………………….……........ 
(υπογραφι εξουςιοδοτθμζνου αξιωματοφχου) 
 

Additional inspection: 
 (if required) 

Signed ...................................................................................... 
(Signature of authorized official) 

  
Σόποσ …………………………………………........................................... 

  
Place ........................................................................................ 

 
Θμερομθνία ……………………..……………....................................... 

Date ......................................................................................... 
 

(φραγίδα τθσ αρχισ, όπωσ αρμόηει)  
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 

  
 
 
 

Πρόςθετη επιθεώρηςη: 
(εάν απαιτείται)   

Τπογραφι ……………………………………….……............................... 
(υπογραφι εξουςιοδοτθμζνου αξιωματοφχου) 
 

Additional inspection: 
 (if required) 

Signed ..................................................................................... 
(Signature of authorized official) 

  
Σόποσ ………………………………………….......................................... 

  
Place ....................................................................................... 

 Θμερομθνία ……………………..……………...................................... 
Date ........................................................................................ 

 (φραγίδα τθσ αρχισ, όπωσ αρμόηει)  
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 

  
 
 
 
 

Πρόςθετη επιθεώρηςη: 
(εάν απαιτείται)   

Τπογραφι ……………………………………….……............................... 
(υπογραφι εξουςιοδοτθμζνου αξιωματοφχου) 
 

Additional inspection: 
 (if required) 

Signed ..................................................................................... 
(Signature of authorized official) 

  
Σόποσ …………………………………………........................................... 

  
Place ........................................................................................ 

 Θμερομθνία ……………………..……………....................................... 
Date ......................................................................................... 

 (φραγίδα τθσ αρχισ, όπωσ αρμόηει)  
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 
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Παράταςη φςτερα από επιθεώρηςη ανανζωςησ (εάν απαιτείται) 

Extension after renewal inspection (if required)  

Πιςτοποιείται ότι, φςτερα από μια επικεϊρθςθ ανανζωςθσ, το πλοίο διαπιςτϊκθκε να ςυνεχίηει να είναι ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ εκνικοφσ νόμουσ και 
κανονιςμοφσ ι άλλα μζτρα εφαρμογισ των απαιτιςεων τθσ φμβαςθσ αυτισ και ότι το παρόν πιςτοποιθτικό παρατείνεται, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 4 του Προτφπου A5.1.3, μζχρι ......................................... 

(όχι περιςςότερο από πζντε μήνεσ μετά την ημερομηνία λήξησ του υπάρχοντοσ πιςτοποιητικοφ) για να επιτραπεί η ζκδοςη και η διάθεςη επί του 
πλοίου του νζου πιςτοποιητικοφ.    

This is to certify that, following a renewal inspection, the ship was found to continue to be in compliance with national laws and regulations or other 
measures implementing the requirements of this Convention, and that the present certificate is hereby extended, in accordance with paragraph 4 of 
Standard A5.1.3, until .........................................  

(not more than five months after the expiry date of the existing certificate) to allow for the new certificate to be issued to and made available on board 
the ship. 

 

Ημερομηνία ολοκλήρωςησ τησ επιθεώρηςησ ανανζωςησ ςτην οποία βαςίςθηκε αυτή η παράταςη ήταν: ………………………………. 

Completion date of the renewal inspection on which this extension is based was:  …………………………………. 

 

   
Τπογραφι ……………………………………….……............................... 
(υπογραφι εξουςιοδοτθμζνου αξιωματοφχου) 
 
Signed ..................................................................................... 
(Signature of authorized official) 
 
Σόποσ …………………………………………........................................... 
 
Place ........................................................................................ 
Θμερομθνία ……………………..……………....................................... 
Date ......................................................................................... 
(φραγίδα ι επικφρωςθ τθσ αρχισ, όπωσ αρμόηει)  
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 
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