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Θέµα:

«Θαλάσσια εκπαιδευτικά ταξίδια σπουδαστών Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού
(ΑΕΝ)»

Εφαρµογή:

Πλοιοκτήτριες εταιρείες, υπό ελληνική σηµαία πλοίων, στις οποίες
ναυτολογούνται σπουδαστές για την εκτέλεση των θαλάσσιων εκπαιδευτικών
ταξιδιών.

Σχετικά:

Εγκύκλιος ΕΕΕ 8155/9.7.2019

Περίληψη:

Έκδοση Πράξης / Εγκυκλίου ΥΝΑΝΠ, µε την οποία βεβαιώνεται, ότι κατά τα
χρονικά διαστήµατα 16/2/20-30/6/20, 21/2/21-9/7/21 και 21/2/22-9/7/22 δεν θα
προσφέρονται σπουδαστές για ναυτολόγηση, λόγω της αλλαγής του χρόνου
εκτέλεσης των θαλάσσιων εκπαιδευτικών ταξιδιών, κατά τα µεταβατικά έτη
2020, 2021 και 2022, κατόπιν εφαρµογής του νέου Κανονισµού Σπουδών ΑΕΝ,
και η οποία επέχει θέση "εγγράφου µη προσφερόµενων σπουδαστών", για τα
προαναφερόµενα χρονικά διαστήµατα.

Στη συνέχεια της σχετικής εγκυκλίου µας, έχουµε την τιµή να σας πληροφορήσουµε ότι ο Υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε την σχετική Πράξη Εγκυκλίου του (επισυνάπτεται)
βεβαιώνει ότι για το ακαδηµαϊκό έτος 2019-20 και από 16/2/20-30/6/20, λόγω της αλλαγής του
χρόνου εκτέλεσης των θαλάσσιων εκπαιδευτικών ταξιδιών, όπως προβλέπονται στον νέο Κανονισµό
Σπουδών ΑΕΝ, δεν θα εκτελεσθεί θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι και κατά συνέπεια δεν θα
προσφέρονται σπουδαστές για ναυτολόγηση το εν λόγω χρονικό διάστηµα.
Οµοίως, για τις περιόδους 21/2/21-9/7/21 και 21/2/22-9/7/22 δεν θα εκτελεσθούν εξάµηνα πρακτικής
άσκησης επί πλοίου και εποµένως, δεν θα προσφέρονται σπουδαστές για ναυτολόγηση.
Επίσης, στην εν λόγω πράξη, διαπιστώνεται ότι για το χρονικό διάστηµα 1/7/20-15/2/21 θα
εκτελεσθεί το Β’ θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι, σύµφωνα µε τον παλαιό Κανονισµό Σπουδών ΑΕΝ,
ενώ το χρονικό διάστηµα 10/7/20-20/2/21 θα εκτελεσθεί και το Α’ θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι,
σύµφωνα µε τον νέο Κανονισµό Σπουδών ΑΕΝ.
Η ανωτέρω βεβαιωτική / διαπιστωτική πράξη του ΥΝΑΝΠ επέχει ρητώς θέση "εγγράφου µη
προσφερόµενων σπουδαστών ΑΕΝ", για τις προαναφερθείσες χρονικές περιόδους, για λόγους
εφαρµογής του όρου 8 των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης πλοίου στην ελληνική σηµαία. Η εν
λόγω ρύθµιση είναι πλήρως αποδεκτή από την διοίκηση του ΝΑΤ, ως συµβατή µε τις οικείες
αποφάσεις του ∆Σ του Ταµείου.
Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή σας.

Μετά τιµής,
Ο Πρόεδρος
Εµµανουήλ Τσικαλάκης
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