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Θέμα:

Γημοζίεςζη ηος Κανονιζμού ποςδών ηος Διδικού Σμήμαηορ
ςποτηθίυν Πλοιάπσυν Γ΄ Σάξηρ, Κςβεπνηηών Β΄ ή Γ΄ Σάξηρ,
Μησανικών Γ΄ ηάξηρ και Ηλεκηπολόγυν ΔΝ, για πηςσιούσοςρ ΑΔΙΣΔΙ και αποθοίηοςρ ΔΠΑΛ-ΙΔΚ, ζύμθυνα με ηο άπθπο 16 ηος ΠΓ.
141/2014, όπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει.

Πεπίλητη:

Με ηην δημοζίεςζη ηηρ ΤΑ.2231.2-13/53485/2018/13-7-2018 (ΦΔΚ
Β΄3330/10-8-2018), δίνεηαι πλέον η δςναηόηηηα ζηιρ ΑΔΝ/
Πλοιάπσυν-Μησανικών να λειηοςπγήζοςν ηα αναθεπόμενα ανυηέπυ
ζηο θέμα Διδικά Σμήμαηα, ηα οποία μέσπι ζήμεπα λειηοςπγούζαν
μόνο ζηην ΑΔΝ/ Αζπποπύπγος .

αο πιεξνθνξήζνπκε, όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 137 παξ.7 ηνπ Ν.4504/17(ΦΔΚ
Α΄184/29-11-2017), ζηηο Αθαδεκίεο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ, κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ
Δηδηθά Σκήκαηα Πινηάξρσλ Γ΄ Σάμεο θαη Κπβεξλεηώλ Β΄ ή Γ΄ Σάμεο, Μεραληθώλ Γ΄
ηάμεο θαη Ηιεθηξνιόγσλ ΔΝ. Η δηάξθεηα θνίηεζεο, ηα δηδαζθόκελα καζήκαηα, ε
δηδαθηέα ύιε θαη νη ώξεο δηδαζθαιίαο ησλ ζεσξεηηθώλ θαη πξαθηηθώλ καζεκάησλ θαη
όια ηα ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ζέκαηα, θαζνξίδνληαη κε Καλνληζκό πνπδώλ, ν
νπνίνο εγθξίλεηαη κε Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Ναπηηιίαο & Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο. ε
εθηέιεζε απηήο ηεο δηάηαμεο, ζπληάρζεθε θαη εγθξίζεθε κε ηελ αλαθεξόκελε ζηελ
πεξίιεςε Τπνπξγηθή Απόθαζε, ππ’αξηζκ. 2231.2-13/53485/2018/13-7-2018 (ΦΔΚ
Β΄3330/10-8-2018), ν Καλνληζκόο πνπδώλ ησλ ηκεκάησλ απηώλ.
ηα ηκήκαηα απηά ππνρξενύληαη λα θνηηήζνπλ νη απόθνηηνη ησλ Δπαγγεικαηηθώλ
Λπθείσλ ( ΔΠΑΛ) ηνπ λαπηηθνύ ηνκέα Πινηάξρσλ –Μεραληθώλ, αθνύ
πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ πξνβιεπόκελε γηα ηελ θαηεγνξία ηνπο ζαιάζζηα ππεξεζία (24
κελώλ), πξνθεηκέλνπ κεηά ηελ επηηπρή απνθνίηεζή ηνπο, λα ιάβνπλ ην Γίπισκα ηνπ
Πινηάξρνπ Γ΄ θαη Μεραληθνύ Γ΄ αληίζηνηρα . Δπηζεκαίλεηαη όηη απηή ε θαηεγνξία
λαπηηθώλ δελ εμειίζζεηαη ζηνπο επόκελνπο βαζκνύο Πινηάξρσλ Β΄- Α΄-/ Μεραληθώλ Β΄Α΄. Δπίζεο ζηα ελ ιόγσ ηκήκαηα νθείινπλ λα θνηηήζνπλ θαη νη ελδηαθεξόκελνη γηα ηελ
απόθηεζε Πηπρίνπ Κπβεξλήηε Β΄ θαη Α΄ Σάμεο, αθνύ αθνινπζήζνπλ ηελ πξνβιεπόκελε
γηα ηελ θαηεγνξία ηνπο εθπαίδεπζε ζε ζεσξεηηθό θαη πξαθηηθό επίπεδν.

ελίδα 2

ην Δηδηθό Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ θνηηνύλ κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξνβιεπόκελεο
ζαιάζζηαο ππεξεζίαο ( 12 κελώλ) , νη πξνεξρόκελνη από Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά
Ιδξύκαηα Παλεπηζηεκηαθνύ ή Σερλνινγηθνύ ηνκέα, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη πηπρίνπ
Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ ή Μεραληθνύ Απηνκαηηζκώλ ή Ηιεθηξνληθνύ. Δπίζεο
θνηηνύλ κεηά ηελ εθηέιεζε ζαιάζζηαο ππεξεζίαο ( 36 κελώλ), νη απόθνηηνη ησλ
Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείσλ (ΔΠΑΛ) ηνκέα Ηιεθηξνινγίαο, Ηιεθηξνληθήο θαη
Απηνκαηηζκνύ ή ΙΔΚ ( Ιδξύκαηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο) ηνκέα Ηιεθηξνινγηθνύ .
Μεηά ηελ επηηπρή απνθνίηεζή ηνπο ιακβάλνπλ ην Γίπισκα Ηιεθηξνιόγνπ ΔΝ.
Η παξνρή απηήο ηεο δπλαηόηεηαο ζηηο ΑΔΝ/ Πινηάξρσλ θαη Μεραληθώλ, ζα έρεη
σο απνηέιεζκα, ηελ απνζπκθόξεζε ηεο ΑΔΝ/ Αζπξνπύξγνπ, ε νπνία είλαη ε κνλαδηθή
ΑΔΝ ζηελ νπνία κέρξη ζήκεξα ιεηηνπξγνύλ ηα ελ ιόγσ Δηδηθά Σκήκαηα, κε απνηέιεζκα
λα παξαηεξνύληαη θαζπζηεξήζεηο θαη λα εθθξάδνληαη δηακαξηπξίεο γηα ηελ κε επαξθή
εμππεξέηεζε ησλ λαπηηθώλ.
Η ελ ιόγσ Τπνπξγηθή Απόθαζε έρεη δεκνζηεπζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνύ
Σππνγξαθείνπ (www.et.gr), ζηελ νπνία κπνξνύλ λα αλαηξέμνπλ νη ελδηαθεξόκελνη, γηα
λα ελεκεξσζνύλ ιεπηνκεξώο.

Μεηά ηιμήρ,
Ο Ππόεδπορ
Δμμανοςήλ Σζικαλάκηρ

ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΗ 102-104, 185 35 ΠΔΙΡΑΙΑ * web site : www.pepen.gr
ΣΗΛ: 210-4128604, 210-4133744 * FAX: 210-4179251 *e-mail: info@pepen.gr

