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Συνεδρίαση Συµβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης
«Η αναβάθµιση της ναυτικής εκπαίδευσης αποτελεί µέγιστη προτεραιότητα για το
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Θα φροντίσουµε να προσελκύσουµε τους
νέους µας στο ναυτικό επάγγελµα δίνοντάς τους τα απαιτούµενα αυξηµένα
ποιοτικά εφόδια που πάντα χαρακτήριζαν τον Έλληνα ναυτικό», τόνισε ο
Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, ανοίγοντας τη
συνεδρίαση του Συµβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης το οποίο – υπό την
προεδρία του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου, Αθανάσιου Μπούσιου οµόφωνα αποφάσισε τα εξής:
Ο αριθµός των εισαγοµένων στις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)
1)
για το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 θα είναι συνολικά 1200 σπουδαστές.
2)
Από την επόµενη ακαδηµαϊκή χρονιά θα θεσπιστεί ως απαραίτητη
προϋπόθεση εισαγωγής στις ΑΕΝ η κατοχή τίτλου σπουδών ή πιστοποιητικού
γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2. Φέτος θα αυξηθεί η
µοριοδότηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας για τους υποψηφίους σπουδαστές
(εκτός των υποψηφίων που προέρχονται από Πανελλαδικές εξετάσεις).
3)
Θα ορισθεί στα 50 ευρώ η ηµερήσια αποζηµίωση των ειδικά
καταρτιζόµενων ναυτικών (όπως οικονοµικών, κατώτερων πληρωµάτων,
φροντιστών κλπ) στα Κέντρα Επιµόρφωσης Στελεχών Εµπορικού Ναυτικού
(ΚΕΣΕΝ). Αφορά στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενης δράσης από το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» ύψους 6 εκατ.
ευρώ για δύο χρόνια.
4)
Θα συζητηθεί εκ νέου, µετά την υποβολή απόψεων των φορέων, η
αναµόρφωση του κανονισµού σπουδών των ΑΕΝ ως προς το χρόνο εκτέλεσης
των εκπαιδευτικών ταξιδιών των σπουδαστών.
Ο κ. Μουσουρούλης τόνισε επίσης στο Συµβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης ότι «το
µέγεθος και ο δυναµισµός της Ελληνικής Ναυτιλίας οφείλεται στην
ανταγωνιστικότητά της, η οποία θεµελιώθηκε στη ναυτική µας παράδοση και
οικοδοµήθηκε µε τη ναυτική εκπαίδευση.» «Για να είναι αποτελεσµατικό ένα
σύστηµα ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οφείλει να παρακολουθεί και να
ενσωµατώνει τις ραγδαίες εξελίξεις στον τοµέα της ναυτικής τεχνολογίας αλλά και
της αγοράς ναυτικής εργασίας», υπογράµµισε και συµπλήρωσε:
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«Η έντονη µεταστροφή των νέων προς τo ναυτικό επάγγελµα, σε συνδυασµό µε
την παγκόσµια ζήτηση για περισσότερους και καλύτερα καταρτισµένους
ναυτικούς, αυξάνει τις ευθύνες µας. Την επόµενη χρονιά, µε την ευκαιρία της
Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ε.Ε., θα αναδείξουµε την ναυτική
εκπαίδευση σε θέµα προτεραιότητας στον Ευρωπαϊκό χώρο, προβάλλοντας την
Ελληνική ναυτική εκπαίδευση. Και προς αυτή την κατεύθυνση οι ρυθµίσεις του
νόµου που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή είναι µόνο η αρχή της
προσπάθειας που έχουµε ξεκινήσει».
Στη συνέχεια ο κ. Μουσουρούλης ανέλυσε συνοπτικά στα µέλη του Συµβουλίου τι
σηµαίνουν για την αναβάθµιση της Ναυτικής Εκπαίδευσης οι ρυθµίσεις που
περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, που
ψηφίστηκε την περασµένη εβδοµάδα στη Βουλή. Πιο συγκεκριµένα:
•
Συνιστάται Υπηρεσία Ναυτικής Εκπαίδευσης η οποία έχει ως αρµοδιότητα
την παροχή και ανάπτυξη της ναυτικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης των
ναυτικών και τη διοίκηση και εποπτεία των Σχολών Εµπορικού Ναυτικού.
•
∆ιευκολύνεται η διαδικασία µονιµοποίησης των επικούρων καθηγητών
των ΑΕΝ
•
∆ιευκολύνεται σηµαντικά η διενέργεια των εκπαιδευτικών ταξιδιών του
σπουδαστών των ΑΕΝ, µε την καθιέρωση υποχρέωσης για τις ναυτιλιακές
επιχειρήσεις του Ν. 27/1975 να ναυτολογούν για εκπαίδευση σε κάθε πλοίο, που
διαχειρίζονται, ανεξαρτήτως σηµαίας, κατ’ ελάχιστον έναν σπουδαστή για κάθε
εκπαιδευτική περίοδο, ενώ θεσπίζονται κυρώσεις, σε περίπτωση παράβασης της
υποχρέωσης αυτής.
•
Παρέχεται η δυνατότητα ναυτολόγησης σπουδαστών ΑΕΝ και σε πλοία
ξένης σηµαίας για την πραγµατοποίηση των εκπαιδευτικών τους ταξιδιών, κάτι
που σηµαίνει ότι αυξάνονται οι προσφερόµενες θέσεις ναυτολόγησής τους, µε
αποτέλεσµα την ευχερέστερη απορρόφηση των εκπαιδευόµενων σπουδαστών,
µε αναγνώριση της θαλάσσιας αυτής υπηρεσίας ως προαγωγικής.
•
Παρατείνεται ο χρόνος χορήγησης του µηνιαίου εκπαιδευτικού επιδόµατος
Πρακτικής Άσκησης στους Πρωτοετείς σπουδαστές των ΑΕΝ από 01-01-2014
µέχρι 31-12-2015.
•
Θεσπίζεται το Γραφείο σταδιοδροµίας, κατά τα πρότυπα αντίστοιχων
γραφείων Πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, που αποσκοπεί στην οργάνωση της
λειτουργίας των εκπαιδευτικών ταξιδιών των ΑΕΝ και στην παροχή
πληροφοριών στους σπουδαστές για τις σπουδές τους και την σταδιοδροµία τους
εν γένει, συνδέοντας στην πράξη την ναυτική εκπαίδευση µε την ναυτική εργασία.
Οι αρµοδιότητες του θα υποστηρίζονται από ειδικό πληροφοριακό σύστηµα και
διαδικτυακό ιστότοπο, προκειµένου να συνδεθεί µε αποτελεσµατικότητα και
διαφάνεια η προσφορά σπουδαστών ΑΕΝ για να πραγµατοποιήσουν το
εκπαιδευτικό τους ταξίδι µε τη ανάλογη ζήτηση από πλευράς των ναυτιλιακών
εταιρειών.
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•
Νοµιµοποιούνται στο σύνολο τους οι εγκαταστάσεις και κτιριακές
υποδοµές των ΑΕΝ Ασπροπύργου, Σύρου, Ηπείρου και Χίου, όπως έχουν
καταγραφεί σε τοπογραφικά σχεδιαγράµµατα, ούτως ώστε να ακολουθήσουν σε
αυτές, όπως και στις υπόλοιπες ΑΕΝ, οι διαδικασίες αναβάθµισής τους, µε τη
συµµετοχή και των κοινωνικών εταίρων, ακολουθώντας το πρότυπο κτιριακής
παρέµβασης - αναβάθµισης των κτιριακών υποδοµών και εξοπλισµού του
ΚΕΣΕΝ που ολοκληρώθηκε πρόσφατα µε δωρεά της Ένωσης Ελλήνων
Εφοπλιστών (ΕΕΕ).
•
Μειώνεται από 15 % που ίσχυε σε 0,75%,το ποσοστό που αποδίδεται στα
αναγνωρισµένα επαγγελµατικά σωµατεία πλοιοκτητών, από τις εισφορές που
εισπράττει το ΝΑΤ για λογαριασµό του ΚΝΕ, για την προσέλκυση στο ναυτικό
επάγγελµα. Ως αποτέλεσµα, εκτιµάται σηµαντική εξοικονόµηση πόρων ύψους
περίπου 500.000 ευρώ, που θα διατεθούν σε όφελος της ναυτικής εκπαίδευσης.
Ο κ. Μουσουρούλης τόνισε επίσης ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
εξασφάλισε πόρους ύψους έξι εκατοµµυρίων ευρώ για τη χρηµατοδότηση
δράσεων συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης για άνεργους ναυτικούς. Η
κατάρτιση αυτή θα συνδέεται µε τις απαιτήσεις της ∆ιεθνούς Σύµβασης STCW
καθώς και της οδηγίας 2012/35/ΕΕ, σε θέµατα ασφαλείας, ή σε θέµατα
ειδικευµένων ναυτικών κ.ά., προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις νέες απαιτήσεις
στο ναυτικό κλάδο.
Ο Υπουργός εξήγησε, τέλος, ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου έχει
ξεκινήσει συνεργασία µε το ίδρυµα Ευγενίδη για τη κατάρτιση νέων
εκπαιδευτικών προγραµµάτων ΑΕΝ-ΚΕΣΕΝ-ΣΠΜ, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
της αναθεωρηµένης ∆Σ STCW 1978 (Manila 2010). Επίσης ανέφερε ότι
βρίσκονται σε διαβούλευση τα σχέδια των κανονιστικών διατάξεων για την
ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών Σχολών ναυτικής εκπαίδευσης (ΝΕΚΕ), µετά την
ολοκλήρωση της οποίας θα αξιολογηθεί το σχετικό πλαίσιο και οι κανόνες
λειτουργίας τους ώστε να συνάδουν µε τους στόχους και τις επιδιώξεις του ΥΝΑ
για παροχή εκπαίδευσης υψηλών προδιαγραφών.
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