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Πειραιάσ,

07/04/2020

Αριθ. Πρωτ.: 2232.22/21983/2020

ΠΡΟ: Ω Π.Δ.

ΘΕΜΑ : «Μθ προςφερόμενοι ςπουδαςτζσ/ςπουδάςτριεσ ΑΕΝ για εκτζλεςθ καλάςςιων εκπαιδευτικϊν
ταξιδιϊν – Εφαρμογι όρου 8 εγκριτικϊν πράξεων νθολογιςεων πλοίων».
χετ.:

α) Σο Αρικ.Πρωτ.: 2232.22/48563/2017/30-06-2017 ζγγραφό μασ.
β) Η αρικμ. 2231.2-13/39590/29-05-2019 (Β’ 2028) ΚΤΑ ΤΠΠΕΘ-ΤΝΑΝΠ «Έγκριςη του
Κανονιςμοφ Σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Κ.Σ./Α.Ε.Ν.)».
γ) Σο Αρικ.Πρωτ.: 2232.22/5107/2020/24-01-2020 ζγγραφό μασ.
δ) Σο Αρικ.Πρωτ.: 1000.0/20402/2020/27-03-2020 ζγγραφο Γραφείου Τ.ΝΑ.Ν.Π. (μ.π.ο.)

1.
Κατόπιν ζκδοςθσ του ανωτζρω (α) ςχετικοφ, ζχει υποβλθκεί ςτον Φορζα μασ μεγάλοσ αρικμόσ
αιτθμάτων ναυτιλιακϊν εταιρειϊν με αντικείμενο τθ χοριγθςθ βεβαίωςθσ «μθ προςφερόμενου
ςπουδαςτι/ςπουδάςτριασ ΑΕΝ» για εκτζλεςθ πρακτικισ άςκθςθσ επί πλοίου, για χρονικά διαςτιματα
παρελκόντων ετϊν κατά τα οποία δεν υπιρχαν ναυτολογθμζνοι ςπουδαςτζσ/ςπουδάςτριεσ ΑΕΝ ςτα
υπό ελλθνικι ςθμαία διαχείριςισ τουσ πλοία, ςφμφωνα με τον όρο οκτϊ (8) τθσ εγκριτικισ πράξθσ
νθολόγθςθσ.
2.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ του όρου 8 ςε ςυνδυαςμό με τα διαλαμβανόμενα ςε (α)
ςχετικό και ςυνεκτιμϊντασ τα ςτοιχεία που ζχουν προκφψει από τθ μζχρι ςιμερα εξζταςθ των
υποβαλλόμενων αιτθμάτων ναυτιλιακϊν εταιρειϊν, γνωρίηεται ότι δφναται να ικανοποιθκοφν τα
ςυναφι αιτιματα εταιρειϊν περί μθ προςφοράσ ςπουδαςτϊν/ςπουδαςτριϊν που αφοροφν χρονικά
διαςτιματα οποιουδιποτε ζτουσ μικρότερα των ενενιντα (90) θμερϊν κατά τα οποία δεν υπιρχε
ναυτολογθμζνοσ/-θ ςπουδαςτισ/-ςτρια ΑΕΝ ςτο επίμαχο πλοίο ελλθνικισ ςθμαίασ, εφόςον το αμζςωσ
προθγοφμενο και επόμενο χρονικό διάςτθμα, υπιρχαν αποδεδειγμζνα ναυτολογθμζνοι/-εσ
ςπουδαςτζσ/-ςτριεσ ΑΕΝ ςτο ίδιο πλοίο.
3.
Επιπρόςκετα, ωσ προσ τθν εφαρμογι των ανωτζρω, μετά τθν ζγκριςθ του νζου Κανονιςμοφ
πουδϊν των ΑΕΝ *(β) ςχετικι] και ςε ςυνάρτθςθ με τισ αλλαγζσ που επιλκαν ςτο χρόνο εκτζλεςθσ των
δφο εξαμινων πρακτικισ άςκθςθσ των ςπουδαςτϊν των ΑΕΝ, διευκρινίηεται ότι ςτισ περιπτϊςεισ όπου
πριν ι μετά το αιτοφμενο χρονικό διάςτθμα (μικρότερο των ενενιντα θμερϊν), προκφπτει ότι δεν
προςφζρεται ςπουδαςτισ ΑΕΝ, λόγω αντικειμενικισ αδυναμίασ ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςε
(γ) ςχετικό, θα ελζγχεται μόνο η ναυτολόγηςη ςπουδαςτή ΑΕΝ το αμζςωσ επόμενο ή αμζςωσ
προηγοφμενο χρονικό διάςτημα αντίςτοιχα.
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4.
Παρακαλείςκε για τθν ενθμζρωςι ςασ και τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ για τθν ενθμζρωςθ των
μελϊν ςασ.Ο Τπουργόσ Ναυτιλίασ & Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ

Ιωάννησ ΠΛΑΚΙΩΣΑΚΗ
Επιςυνάπτεται:
Ανωτζρω (α) ςχετικό (ςελ.02)
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Ζνωςη Ελλήνων Εφοπλιςτών
Ακτι Μιαοφλθ 85, 18538, Πειραιάσ
FAX: 2104291166, 2104290107
e-mail: ugs@ath.forthnet.gr
2. Ζνωςη Εφοπλιςτών Ναυτιλίασ Μικρών Αποςτάςεων
Ακτι Μιαοφλθ 81,ΣΚ 185 38, Πειραιάσ
FAX: 210 4280184
e-mail: info@shortsea.gr
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1.-ΝΑΣ/Γρ. κ. Προζδρου
2.-ΝΑΣ/ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΡΩΝ
3.-Πανελλινια Ναυτικι Ομοςπονδία
4.-Ναυτικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ
ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.- Γρ. κ. Τ.ΝΑ.Ν.Π. (υ.τ.α.)
2.- Γρ. κ. Α/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.
3.- Γρ. κ. Α’ Τ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.
4.- Γρ. κ. ΔΚΒ’
5.- Δ.Ν.ΕΡ. - Δ.Π.Ν.
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