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Οδηγίες συμπλήρωσης των προτύπων excel για τις αναγγελίες Πληρώματος (FAL5) 

(Crew & Crew_Dep) της ΕΕΝΘ 

• Crew_Family_name (υποχρεωτική συμπλήρωση): Το πεδίο συμπληρώνεται ΜΟΝΟ με κεφαλαία 

λατινικά, χωρίς κανένα ειδικό χαρακτήρα (!@$%^&*()»’./,).  

i. Σε περίπτωση που το Επώνυμο έχει παραπάνω από μια διακριτή λέξη, π.χ  «AUGUSTO DA SILVA», 

αυτό θα καταγράφεται ως εξής: AUGUSTO [κενό] DA [κενό] SILVA (χωρίς κενό μετά).  

ii. Σε περίπτωση που το Επώνυμο περιέχει απόστροφο (’), αυτή αντικαθίσταται με κενό χαρακτήρα. 

Για παράδειγμα, το όνομα AUGUSTO’S, καταγράφεται ως εξής: AUGUSTO [κενό] S (AUGUSTO S). 

iii. Σε περίπτωση που επιβάτης έχει μόνο Όνομα και όχι Επώνυμο (Χώρες Ασίας, π.χ Πακιστάν) τότε 

καταγράφεται και στις δυο στήλες (Passengers_Family_name) & (Passengers_Given_name) το 

όνομά του. 

• Crew_Given_name (υποχρεωτική συμπλήρωση): Το πεδίο συμπληρώνεται ΜΟΝΟ με κεφαλαία 

λατινικά, χωρίς κανένα ειδικό χαρακτήρα (!@$%^&*()»’./,).  

i. Σε περίπτωση που το Όνομα έχει παραπάνω από μια διακριτή λέξη, π.χ  «ANDREY DEMYAN», 

αυτό θα καταγράφεται ως εξής: ANDREY [κενό] DEMYAN (χωρίς κενό μετά).  

ii. Σε περίπτωση που το Όνομα περιέχει απόστροφο (’), αυτή αντικαθίσταται με κενό χαρακτήρα. 

Για παράδειγμα, το όνομα «ANDREY DEMYAN’S», καταγράφεται ως εξής: ANDREY [κενό] 

DEMYAN [κενό] S (ANDREY DEMYAN S). 

• Crew_Gender (υποχρεωτική συμπλήρωση): Γίνεται επιλογή τιμής ΜΟΝΟ από την αναπτυσσόμενη 

λίστα.  

• Crew_Duty_of_crew (υποχρεωτική συμπλήρωση): Γίνεται επιλογή τιμής ΜΟΝΟ από την 

αναπτυσσόμενη λίστα. 

• Crew_Nationality (υποχρεωτική συμπλήρωση): Γίνεται επιλογή τιμής ΜΟΝΟ από την αναπτυσσόμενη 

λίστα.  

• Crew_Date_of_birth (υποχρεωτική συμπλήρωση): Το πεδίο συμπληρώνεται ΜΟΝΟ με το μορφότυπο 

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ (π.χ. 01/01/2025). 

• Crew_Place_of_birth: Το πεδίο συμπληρώνεται ΜΟΝΟ με κεφαλαία λατινικά (ελεύθερο κείμενο) π.χ 

PIRAEUS. 

• Crew_Country_of_birth: Γίνεται επιλογή τιμής ΜΟΝΟ από την αναπτυσσόμενη λίστα.  

• Crew_Nature_of_identity_document (υποχρεωτική συμπλήρωση): Γίνεται επιλογή τιμής ΜΟΝΟ 

από την αναπτυσσόμενη λίστα. 

• Crew_Number_of_identity_document (υποχρεωτική συμπλήρωση): Το πεδίο συμπληρώνεται σε 

ελεύθερο κείμενο με κεφαλαία λατινικά γράμματα και αριθμούς (χωρίς κενό μεταξύ τους, π.χ JR5897) 

και χωρίς κανένα ειδικό χαρακτήρα (!@$%^&*()»’./,). 
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ όταν το μέλος πληρώματος έχει Ελληνική Ταυτότητα, στο πεδίο γίνονται 

αποδεκτοί και ελληνικοί χαρακτήρες (για παράδειγμα μπορεί να καταχωρηθεί Ξ123456, χωρίς κενό 

μεταξύ των χαρακτήρων). 

• Crew_Issuing_State_of_Identity_Document: Γίνεται επιλογή τιμής ΜΟΝΟ από την αναπτυσσόμενη 

λίστα. 

• Crew_Expiry_Date_of_Identity_Document: Το πεδίο συμπληρώνεται ΜΟΝΟ με το μορφότυπο 

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ (π.χ. 01/01/2025). 

• Crew_Visa_Residence_Permit_number: Το πεδίο συμπληρώνεται ΜΟΝΟ με κεφαλαία λατινικά 

(χωρίς κενό μεταξύ τους ή ειδικούς χαρακτήρες, π.χ.  GRC1234 και όχι GRC-1234). 

 



 

 

Οδηγίες συμπλήρωσης των προτύπων excel για τις αναγγελίες Επιβατών (FAL6) 

(Passengers & Passengers_Dep) της ΕΕΝΘ 

• Passengers_Family_name (υποχρεωτική συμπλήρωση): Το πεδίο συμπληρώνεται ΜΟΝΟ με 

κεφαλαία λατινικά, χωρίς κανένα ειδικό χαρακτήρα (!@$%^&*()»’./,).  

i. Σε περίπτωση που το Επώνυμο έχει παραπάνω από μια διακριτή λέξη, π.χ  «AUGUSTO DA SILVA», 

αυτό θα καταγράφεται ως εξής: AUGUSTO [κενό] DA [κενό] SILVA (χωρίς κενό μετά).  

ii. Σε περίπτωση που το Επώνυμο περιέχει απόστροφο (’), αυτή αντικαθίσταται με κενό χαρακτήρα. 

Για παράδειγμα, το όνομα AUGUSTO’S, καταγράφεται ως εξής: AUGUSTO [κενό] S (AUGUSTO S). 

iii. Σε περίπτωση που επιβάτης έχει μόνο Όνομα και όχι Επώνυμο (Χώρες Ασίας, π.χ Πακιστάν) τότε 

καταγράφεται και στις δυο στήλες (Passengers_Family_name) & (Passengers_Given_name) το 

όνομά του. 

• Passengers_Given_name (υποχρεωτική συμπλήρωση): Το πεδίο συμπληρώνεται ΜΟΝΟ με κεφαλαία 

λατινικά, χωρίς κανένα ειδικό χαρακτήρα (!@$%^&*()»’./,).  

i. Σε περίπτωση που το Όνομα έχει παραπάνω από μια διακριτή λέξη, π.χ  «ANDREY DEMYAN», 

αυτό θα καταγράφεται ως εξής: ANDREY [κενό] DEMYAN (χωρίς κενό μετά).  

ii. Σε περίπτωση που το Όνομα περιέχει απόστροφο (’), αυτή αντικαθίσταται με κενό χαρακτήρα. 

Για παράδειγμα, το όνομα «ANDREY DEMYAN’S», καταγράφεται ως εξής: ANDREY [κενό] 

DEMYAN [κενό] S (ANDREY DEMYAN S). 

• Passengers_Gender (υποχρεωτική συμπλήρωση): Γίνεται επιλογή τιμής ΜΟΝΟ από την 

αναπτυσσόμενη λίστα.  

• Passengers_Nationality (υποχρεωτική συμπλήρωση): Γίνεται επιλογή τιμής ΜΟΝΟ από την 

αναπτυσσόμενη λίστα.  

• Passengers_Date_of_birth (υποχρεωτική συμπλήρωση): Το πεδίο συμπληρώνεται ΜΟΝΟ με το 

μορφότυπο ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ (π.χ. 01/01/2025). 

• Passengers_Place_of_birth: Το πεδίο συμπληρώνεται ΜΟΝΟ με κεφαλαία λατινικά (ελεύθερο 

κείμενο) π.χ PIRAEUS. 

• Passengers_Country_of_birth: Γίνεται επιλογή τιμής ΜΟΝΟ από την αναπτυσσόμενη λίστα.  

• Passengers_Nature_of_identity_document (υποχρεωτική συμπλήρωση): Γίνεται επιλογή τιμής 

ΜΟΝΟ από την αναπτυσσόμενη λίστα. 

• Passengers_Number_of_identity_document (υποχρεωτική συμπλήρωση): Το πεδίο 

συμπληρώνεται σε ελεύθερο κείμενο με κεφαλαία λατινικά γράμματα και αριθμούς (χωρίς κενό μεταξύ 

τους, π.χ JR5897) και χωρίς κανένα ειδικό χαρακτήρα (!@$%^&*()»’./,). 
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ όταν ο επιβάτης έχει Ελληνική Ταυτότητα, στο πεδίο γίνονται αποδεκτοί και 

ελληνικοί χαρακτήρες (για παράδειγμα μπορεί να καταχωρηθεί Ξ123456, χωρίς κενό μεταξύ των 

χαρακτήρων). 

• Passengers_Issuing_State_of_Identity_Document: Γίνεται επιλογή τιμής ΜΟΝΟ από την 

αναπτυσσόμενη λίστα. 

• Passengers_Expiry_Date_of_Identity_Document: Το πεδίο συμπληρώνεται ΜΟΝΟ με το 

μορφότυπο ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ (π.χ. 01/01/2025). 

• Passengers_Port_of_embarkation (υποχρεωτική συμπλήρωση): Το πεδίο συμπληρώνεται με τον 

Λιμένα επιβίβασης (LOCODE) σε λατινικά γράμματα και κεφαλαία. 

• Passengers_Port_of_disembarkation: Το πεδίο συμπληρώνεται με τον Λιμένα αποβίβασης (LOCODE) 

σε λατινικά γράμματα και κεφαλαία. 

• Passengers_Transit: Γίνεται επιλογή τιμής ΜΟΝΟ από την αναπτυσσόμενη λίστα. 

• Passengers_Visa_Residence_Permit_number: Το πεδίο συμπληρώνεται ΜΟΝΟ με κεφαλαία 

λατινικά (χωρίς κενό μεταξύ τους ή ειδικούς χαρακτήρες, π.χ.  GRC1234 και όχι GRC-1234). 


