
 

 

  

Κεφάλαιο 1 

 
 

Η Ναυτική εκπαίδευση στη Δευτεροβάθμια  
επαγγελματική εκπαίδευση 

 

1.1. Εισαγωγή 

Στη  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση υφίσταται  στα  Επαγγελματικά  Λύκεια  ο  Το‐
μέας Ναυτιλιακών  Επαγγελμάτων,  ο  οποίος  περιλαμβάνει  δύο  ειδικότητες:  του 
Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού και του Πλοιάρχου Εμπορικού Ναυτικού. Λόγω 
των  ιδιαιτεροτήτων που υφίστανται  στα  επαγγελματικά δικαιώματα  και  στις ά‐
δειες των αποφοίτων, καθώς υπόκεινται σε Διεθνείς Συμβάσεις, τα Ωρολόγια Προ‐
γράμματα, η ύλη των Τεχνολογικών‐ Επαγγελματικών μαθημάτων της Β΄ τάξης και 
των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων της Γ΄ τάξης του Τομέα Ναυτιλιακών 
Επαγγελμάτων των ΕΠΑ.Λ. του N. 4386/2016 (Α΄ 83), όπως και μια σειρά από άλλα 
ζητήματα, καθορίζονται με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις  (ΚΥΑ) του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι‐
τικής (Ζωγόπουλος, κ.ά., 2018). 

Εξαιτίας της φύσης του επαγγέλματος που καλούνται να ακολουθήσουν οι α‐
πόφοιτοι του συγκεκριμένου Τομέα (πλοίαρχοι ή μηχανικοί εμπορικού ναυτικού), 
και λαμβάνοντας υπόψη πως η τεχνολογία των πλοίων εξελίσσεται διαρκώς και 
δυναμικά, η ανάγκη για όσο το δυνατό πληρέστερη παρεχόμενη εκπαίδευση κρί‐
νεται ιδιαίτερα σημαντική. 

Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου ένα πλοίο να λειτουργεί κανονικά, είτε είναι 
αυτόνομο είτε όχι, είναι απαραίτητο να εκτελούνται οι εξής λειτουργίες και δρα‐
στηριότητες: 1) Συλλογή πληροφοριών  (όπως η συλλογή δεδομένων από το σύ‐
στημα αισθητήρων), 2) Ανάλυση δεδομένων, 3) Λήψη αποφάσεων (απόφαση για 
τη μείωση ταχύτητας ή αποφυγή εμποδίου), και 4) Εφαρμογή αυτών των αποφά‐
σεων  (ελιγμοί,  ή  σταμάτημα  του  πλοίου).  Παρά  τις  όποιες  αυτοματοποιημένες 
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διαδικασίες,  ο ανθρώπινος παράγοντας μέσα στο πλοίο  είναι αναγκαίος  για  τη 
διεκπεραίωση  των  λειτουργιών  των  συστημάτων,  ελέγχοντας  τα  δεδομένα  που 
παρέχονται σε αυτά.Επίσης, στα συμβατικά σημερινά πλοία, ο ανθρώπινος παρά‐
γοντας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση πολλών καταστάσεων του 
πλοίου (Situational Awareness), συνεισφέροντας μέσω της εμπειρίας και των αι‐
σθήσεών του. Αισθητικά ερεθίσματα όπως είναι η οσμή καπνού ή το άκουσμα ενός 
ασυνήθιστου ήχου υποβοηθούν στο συσχετισμό του αιτίου με τα αντίστοιχα μέρη 
του πλοίου (Καβαλλιεράτος, 2018).  

Στις οδηγίες για τη διδασκαλία των Τεχνολογικών‐Επαγγελματικών μαθημάτων 
του  Τομέα Ναυτιλιακών  Επαγγελμάτων  της  Β΄  τάξης  Ημερήσιου  και  Εσπερινού 
ΕΠΑ.Λ. καθώς και των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτι‐
λιακών  Επαγγελμάτων  της  Γ΄  τάξης  Ημερήσιου  και  Εσπερινού  ΕΠΑ.Λ.  σχ.  έτους 
2020‐2021, για τη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων ειδικότητας, συνιστάται η 
χρήση ελεύθερων προγραμμάτων προσομοίωσης γέφυρας και μηχανοστασίου.     

1.2. Αναγκαιότητα εξορθολογισμού των ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτι‐

λιακών Επαγγελμάτων ΕΠΑ.Λ. με βάση τη Διεθνή Σύμβαση STCW 

Τα πλοία σήμερα διαθέτουν ότι πιο σύγχρονο σε τεχνολογικό εξοπλισμό, που 
εξελίσσεται, ανανεώνεται και εκσυγχρονίζεται διαρκώς και δυναμικά. Στις μέρες 
μας, η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία στην πράξη αποσύρεται με ρυθμούς μεγα‐
λύτερους από 7% ετησίως, γεγονός που σημαίνει ότι σε λιγότερο από 10 χρόνια 
θα  χρησιμοποιούμε  άγνωστη  σήμερα  τεχνολογία  (https://ecopress.gr/ 
panepistimiakes‐scholes‐gia‐ti‐naftilia/). 

Η Εμπορική Ναυτιλία αποτελεί για τη χώρα μας Εθνικό Κεφάλαιο και έχει κατα‐
ξιωθεί σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία είναι 
πρώτη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο Ελληνόκτητος στόλος 
κατέχει την πρώτη θέση στον κόσμο (https://nee.gr/ναυτική‐εκπαίδευση/), τόσο 
σε όρους ολικής χωρητικότητας όσο και σε όρους χωρητικότητας εκτοπίσματος, αν 
και διαθέτει σε απόλυτο αριθμό λιγότερα πλοία σε σχέση, για παράδειγμα, με την 
Κίνα ή την Ιαπωνία (https://www.isalos.net/i‐elliniki‐naftilia/).  

Η ελληνική ναυτιλία εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει το 53% του στόλου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχεδόν το 21% του παγκόσμιου στόλου, όπως προκύπτει 
από τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (Αύγουστος 
2019).  

Σύμφωνα  με  τα  βασικά  συμπεράσματα  της  ετήσιας  έκθεσης    αυτής 
(https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1504497/enosi‐ellinon‐efopliston‐i‐
elliniki‐nautilia‐katexei‐to‐21‐tou‐pagkosmiou‐stolou) ...«Σε εθνικό επίπεδο, η ελ‐
ληνόκτητη  ναυτιλία  αυταπόδεικτα  έχει  αναγορευθεί  σε  εθνικό  κεφάλαιο 
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υπερκομματικού χαρακτήρα για τη χώρα μας και παραμένει κοινός στόχος Πολι‐
τείας και εφοπλισμού να διατηρηθούν οι στενοί δεσμοί της με τον τόπο. Η προϋ‐
πόθεση είναι μία: να παραμείνει διεθνώς ανταγωνιστική και άρα βιώσιμη». Η Έ‐
νωση ζητά από την πολιτεία να εκμεταλλευτεί τη δυναμική της ποντοπόρου ναυ‐
τιλίας και του ευρύτερου ναυτιλιακού πλέγματος για να δημιουργήσει μία ευρύ‐
τερη, αναπτυξιακή πλατφόρμα, επιχειρηματικά ελκυστική, η οποία θα ισχυροποι‐
ήσει σημαντικά τη θέση της Ελλάδας ως διεθνούς ναυτιλιακού κόμβου, με δυνατές 
προοπτικές ενίσχυσης της προστιθέμενης αξίας για την οικονομία. 

Επιπλέον, στην έκθεση τονίζεται πως οι ευκαιρίες που ανοίγονται για την Ελ‐
λάδα από την ελληνική εμπορική ναυτιλία είναι ποικίλες «και επιβάλλεται να τις 
εκμεταλλευτεί, αξιοποιώντας αποφασιστικά και σε όλα τα επίπεδα την καίρια γε‐
ωπολιτική της θέση και  τη μεγάλη σύγχρονη ναυτιλιακή δύναμη που διαθέτει  ‐
αναπόσπαστο στοιχείο της εθνικής της ταυτότητας και διακριτικό γνώρισμα του 
λαού της». 

Σε ότι αφορά τη συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας στη χώρα, η έκθεση σημειώ‐
νει πως αυτή «περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έμμεσες οικονομικές επενδύσεις, ευ‐
καιρίες απασχόλησης και την προβολή της εικόνας της χώρας σε διεθνές επίπεδο, 
ως σημαντικού εμπορικού και στρατηγικού εταίρου σημαντικών οικονομικών και 
πολιτικών δυνάμεων, με το 22,5% και το 20,3% της δραστηριότητας του ελληνικού 
στόλου να εξυπηρετεί το εμπόριο από/προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη αντίστοιχα 
και με το μεγαλύτερο μερίδιο της δραστηριότητας του ελληνικού στόλου, δηλαδή 
το 31,8%, να εξυπηρετεί τις ταχέως αναπτυσσόμενες ασιατικές οικονομίες».  

Εκ των ανωτέρω συνάγεται πως απαιτούνται άρτια εκπαιδευμένα στελέχη σε 
ότι σχετίζεται με τη διαχείριση, τη λειτουργία και τη διοίκηση στο σύνολο της ελ‐
ληνικής ναυτιλίας. 

1.3. Η Διεθνής Σύμβαση STCW 

Ο Διεθνής  Οργανισμός  Ναυσιπλοΐας (International  Maritime  Organization) 
(ΙΜΟ),  είναι  ένας  πολυεθνικός,  διακυβερνητικός Διεθνής  Ναυτιλιακός  Οργανι‐
σμός, ο οποίος επιβλέπει την σωστή και ασφαλή επικοινωνία και συνεργασία με‐
ταξύ  των  χωρών‐μελών  του  στον  τομέα  της ναυσιπλοΐας.  Αποτελεί  οργανισμό 
του ΟΗΕ,  διακρατικού  χαρακτήρα.  Kαλύπτει  τους  τομείς  της  ασφάλειας 
στα πλοία και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που 
προκαλεί ο ανθρώπινος παράγοντας, κατά τη διάρκεια των ναυτιλιακών δραστη‐
ριοτήτων του (https://el.wikipedia.org/wiki/Διεθνής_Οργανισμός_Ναυσιπλοΐας). 

Για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων, ο ΙΜΟ υιοθετεί Διεθνείς Συμβά‐
σεις και Κώδικες και ενθαρρύνει τα κράτη‐μέλη του να τα ενσωματώσουν και να 
προβούν  στην  εφαρμογή  τους,  οι  σημαντικότερες  εκ  των  οποίων  είναι:  1.  Η 
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Διεθνής Συνθήκη για την Προστασία της Ζωής στη Θάλασσα (Safety of Life at Sea ‐ 
SOLAS) 2. Η Διεθνής Σύμβαση για την Ρύπανση της Θάλασσας από τα Πλοία MAR‐
POL 73/78 (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) 3. 
Ο Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης (International Safety Management Code 
‐ ISM) 4. Η Διεθνής Σύμβαση για τη πιστοποίηση και τα προσόντα των Ναυτικών 
(STCW) (Κυριακίδου, 2017). 

Η Διεθνής Σύμβαση για τη πιστοποίηση και τα προσόντα των Ναυτικών (STCW) 
καθορίζει τα απαραίτητα πρότυπα προσόντα που πρέπει να έχουν οι καπετάνιοι, 
αξιωματικοί, μηχανικοί και το υπόλοιπο πλήρωμα για τα εμπορικά πλοία. Η Σύμ‐
βαση STCW επιδιώκει να δημιουργήσει ένα πρότυπο αναφοράς για την κατάρτιση 
και εκπαίδευση των ναυτικών σε όλο τον κόσμο, δίνοντας έμφαση στον ποιοτικό 
έλεγχο και την κατάρτιση βάσει ικανοτήτων. Καθιερώνει μια δομή που μπορεί να 
εξασφαλίσει όχι μόνο ότι τα πρότυπα τηρούνται, αλλά ότι φαίνεται να πληρούνται 
( http://www.stcw.org/training.html). 

Η σύμβαση εφαρμόστηκε πρώτη φορά το 1978 από το Διεθνή Ναυτιλιακό Ορ‐
γανισμό IMO και τροποποιήθηκε ‐ αναθεωρήθηκε το 1995 και το 2010. Επίσης, το 
2015 εγκρίθηκαν τροποποιήσεις στη σύμβαση STCW σχετικά με τις απαιτήσεις εκ‐
παίδευσης και προσόντων για ναυτικούς που εργάζονται σε πλοία τα οποία υπό‐
κεινται στον διεθνή κώδικα ασφάλειας των πλοίων που χρησιμοποιούν αέριο ή 
άλλα καύσιμα με χαμηλό σημείο ανάφλεξης («κώδικας IGF»). Το 2016 εγκρίθηκαν 
τροποποιήσεις στη σύμβαση STCW σε σχέση με την εκπαίδευση και τα προσόντα 
ναυτικών που εργάζονται σε επιβατηγά πλοία και σε πλοία που πλέουν σε πολικά 
ύδατα (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε, 12.7.19). 

Η Διεθνής Σύμβαση STCW ήταν η πρώτη η οποία εφάρμοσε τις βασικές απαι‐
τήσεις για την εκπαίδευση των ναυτικών σε διεθνή επίπεδα. Πριν από αυτήν, τα 
πρότυπα των ναυτικών ελέγχονταν από τις κυβερνήσεις των χώρων. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Η Ελλάδα, ως παραδοσιακή ναυτι‐
λιακή χώρα, έχει εγκαθιδρύσει ένα εκπαιδευτικό σύστημα, που εγγυάται την υψη‐
λού επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση των Ελλήνων ναυτικών, ούτως ώστε αυτοί 
να μπορούν να ανταποκρίνονται πλήρως στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις 
που επιβάλλονται από τη διεθνή δραστηριότητα της ναυτιλίας, από την τεχνολο‐
γική εξέλιξη και φυσικά από το θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει σε εθνικό, ενωσιακό 
και διεθνές επίπεδο (Κυριακίδου, 2017). 

Η Διεθνής Διάσκεψη των Μερών (CONFERENCE OF PARTIES) του Διεθνούς Ναυ‐
τιλιακού Οργανισμού (Ι.Μ.Ο) που είναι αρμόδια για θέματα «προτύπων εκπαίδευ‐
σης, πιστοποίησης και τήρησης φυλακών» (STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICA‐
TION AND WATCH KEEPING ‐ S.T.C.W.) συνεδρίασε στη Μανίλα στις 24/06/2010. 

Με  το  πέρας  των  εργασιών  της  Διεθνούς  Διάσκεψης,  αυτή  κατέληξε  στην 
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υιοθέτηση της τελικής μορφής του κειμένου της STCW ώστε να γίνει αποδεκτή από 
τα κράτη μέρη μέχρι την 01/07/2011, με μεταβατική περίοδο εφαρμογής που θα 
ξεκινούσε το 2012 και θα ολοκληρωνόταν το 2017. Οι τροποποιήσεις τέθηκαν σε 
ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012 από όλα τα Κράτη ‐ Μέλη της STCW. Οι νέες αυτές 
τροποποιήσεις της σύμβασης που ανανεώθηκε στη Μανίλα, δίνουν ακόμα πιο αυ‐
ξημένη βαρύτητα στην εκπαίδευση και την πιστοποίηση των γνώσεων του θαλάσ‐
σιου προσωπικού (Μουρατίδου, 2018). 

Έτσι, από το 2012 η κατάρτιση των ναυτικών υπόκειται σε νέους κανόνες όσον 
αφορά τις δεξιότητες, τα επαγγελματικά προσόντα, την ασφάλεια και την πιστο‐
ποίηση. Η εκπαίδευση και η πιστοποίηση έχουν κεφαλαιώδη σημασία για την α‐
σφάλεια της ναυσιπλοΐας, επειδή οι πιθανότητες ατυχήματος είναι μεγαλύτερες 
σε περίπτωση ανεπαρκούς εκπαίδευσης και έλλειψης της δέουσας πιστοποίησης. 
Με τις νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από την αναθεώρηση των διεθνών συμ‐
βάσεων, π.χ. τις 2010 Manila Amendments της STCW, την MLC 2011 του ILO, αλλά 
και  την  πιστή  εφαρμογή  του  κώδικα  ISM  που  έχει  αναβαθμίσει  τον  ρόλο  του 
Πλοιάρχου και θέτει τις προϋποθέσεις για την καλύτερη συμπεριφορά των πληρω‐
μάτων σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών πάνω στο πλοίο, είναι απαραίτητο 
να εξασφαλιστεί η διαρκής ανάγκη για συνεχή και διά βίου εκπαίδευση και κατάρ‐
τιση των ναυτικών (life long learning) (Αλεξόπουλος & Γεωργάκης, 2014). 

Εκτός των θεμάτων της εκπαίδευσης και των αλλαγών στην STCW, ιδιαίτερη 
έμφαση δόθηκε στο θέμα της προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα. Επί‐
σης, προστέθηκαν νέοι ορισμοί για τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης: Certificate of 
Competence, Certificate of Proficiency and documentary evidence. Καθίσταται α‐
ποδεκτή η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (distance learning) και παρέχονται οδηγίες 
για την ορθή εκτέλεσή της. Ακόμα, απαιτείται ανανέωση της εκπαίδευσης ανά πε‐
νταετία, με επανάληψη της φοίτησης στις θεματικές ενότητες που δεν μπορούν 
να καλυφτούν με επί του πλοίου εκπαίδευση (onboard training). 

Η σύμβαση STCW ισχύει υποχρεωτικά μετά και την κύρωσή της από το Ελληνικό 
Κοινοβούλιο (ΦΕΚ 137/Π.Δ.79/14‐6‐2012: Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς 
Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυ‐
λακών των ναυτικών, 1978»), η οποία κυρώθηκε με το ν. 1314/1983, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε, και προβλέπει με λεπτομέρεια ακόμα και τα διδακτικά αντικεί‐
μενα που κατ’ ελάχιστον πρέπει να διδάσκονται παγκοσμίως οι υποψήφιοι ναυτι‐
κοί  ανά  επίπεδο  ιεραρχίας  και  είδος  καθηκόντων  στο  πλοίο  (συγκεκριμένα  για 
τους μηχανικούς η παράγραφος  ΙΙΙ/1). Με  τις  νέες απαιτήσεις που προκύπτουν 
από την αναθεώρηση των διεθνών συμβάσεων, π.χ. τις 2010 Manila Amendments 
της STCW, την MLC 2011 του ILO, αλλά και την πιστή εφαρμογή του κώδικα ISM 
που έχει αναβαθμίσει τον ρόλο του Πλοιάρχου και θέτει τις προϋποθέσεις για την 
καλύτερη συμπεριφορά των πληρωμάτων σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών 
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πάνω στο πλοίο, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η διαρκής ανάγκη για συνεχή 
και διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση των ναυτικών (life long learning) (Αλεξό‐
πουλος & Γεωργάκης, 2014).  

Η συμμόρφωση με αυτήν την ανανεωμένη Διεθνή Συνθήκη ‐ STCW / ΜΑΝΙLA 
2010 ‐ έγινε στην Ελλάδα για όλα σχεδόν τα επίπεδα εκπαίδευσης των Ναυτικών 
και συγκεκριμένα (Ζωγόπουλος, κ.ά, 2018): 

 Είσοδος στο Ναυτικό επάγγελμα: Νέα Διαδικασία Έκδοσης Ναυτικών Φυλ‐
λαδίων. 

 Βασική Εκπαίδευση Αξιωματικών Ε.Ν.: Συμμορφώθηκε η διδακτέα ύλη των 
Α.Ε.Ν.  με αντιστοίχιση σε κάθε μάθημα εξαμήνου και σε ειδική στήλη του 
Οδηγού Σπουδών, του σχετικού κεφαλαίου της Σύμβασης που εκπληρώ‐
νεται. Βεβαίως, τα μαθήματα σε μεγάλο ποσοστό προϋπήρχαν αυτούσια 
ή ελαφρώς τροποποιήθηκε η ύλη τους. 

 Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Ναυτικών στο ΚΕΣΕΝ: Τροποποίηση προγραμ‐
μάτων σπουδών για όλα τα εκδιδόμενα Πιστοποιητικά από το ΚΕΣΕΝ. 

 Για τα Πτυχία Ειδικότητας Μηχανικών Ε.Ν. ΕΠΑ.Λ., όπου έγιναν ενέργειες  
προσαρμογής.  

1.4. Τα Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. Τομέα Ναυτιλια‐

κών Επαγγελμάτων και τα Ειδικά Τμήματα Εκπαίδευσης 

Σύμφωνα  με  τον  Νόμο  4676/2020  που  δημοσιεύτηκε  στο ΦΕΚ 67 τ. 
Α’/19.03.2020 με τίτλο: Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες εν‐
δομεταφορές και λοιπές διατάξεις, στο άρθρο 82 αναφέρεται στα Επαγγελματικά 
Δικαιώματα αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων του τομέα Ναυτιλιακών Επαγ‐
γελμάτων. 

Συνοπτικά με το εν λόγω άρθρο παρέχεται η δυνατότητα εξέλιξης – απόκτησης 
διπλώματος Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν. ή διπλώματος Μηχανικού Α΄ τάξης Ε.Ν. ανά‐
λογα με την ειδικότητα αποφοίτησης από το Επαγγελματικό Λύκειο του ενδιαφε‐
ρόμενου,  υπό την προϋπόθεση οι υποψήφιοι να ολοκληρώσουν πρόσθετους κύ‐
κλους σπουδών σε ειδικά τμήματα των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού καθώς και 
στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών του Εμπορικού Ναυτικού. 

Πιο αναλυτικά:  

ΑΡΘΡΟ 82 Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. Τομέα Ναυτιλιακών Ε‐
παγγελμάτων 
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1. Μετά το άρθρο 1 του π.δ. 141/2014 (Α΄ 232), προστίθεται νέο άρθρο 1Α ως ε‐
ξής: 

«Άρθρο  1Α  Απόφοιτοι  ΕΠΑ.Λ.  Τοµέα  Ναυτιλιακών  Επαγγελµάτων  ειδικότη‐
τας Πλοιάρχων Ε.Ν.‐Δίπλωµα Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν. 

1. Ανεξάρτητα από τη συνδροµή των προϋποθέσεων του άρθρου 1 παράγραφος 
1, ειδικώς οι απόφοιτοι Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) Τοµέα Ναυτιλιακών 
Επαγγελµάτων ειδικότητας Πλοιάρχου Ε.Ν. ή αντίστοιχης ισότιµης σχολής, α‐
ποκτούν δίπλωµα Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν., υπό τις εξής προϋποθέσεις:(α) θα‐
λάσσια υπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) µηνών µετά την απόκτηση διπλώµα‐
τος Πλοιάρχου Β΄ τάξης Ε.Ν. µε ειδικότητα Πλοιάρχου ή Υποπλοιάρχου από την 
οποία η µισή τουλάχιστον σε πλοία ολικής χωρητικότητας (ο.χ.) άνω των 3000 
ο.χ., και 

(β) επιτυχής αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους σπουδών του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. 
ή Ν.Ε.Κ.Ε.. 

2. Οι  αποκτώντες  διπλώµατα  Πλοιάρχου  Α΄  τάξης  Ε.Ν.  κατά  τα  προβλεπόµενα 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ΙΑ, έχουν τα δικαιώµατα υπηρεσίας 
που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.» 

2. Μετά το άρθρο 2 του π.δ. 141/2014 (Α΄ 232), προστίθεται νέο άρθρο 2Α ως εξής: 

«Αρθρο  2Α  Απόφοιτοι  ΕΠΑ.Λ.  Τοµέα  Ναυτιλιακών  Επαγγελµάτων  ειδικότη‐
τας Πλοιάρχων Ε.Ν.‐ Δίπλωµα Πλοιάρχου Β΄ τάξης Ε.Ν. 

1. Ανεξάρτητα από τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρ‐
θρου 2, ειδικώς οι απόφοιτοι Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) Τοµέα Ναυτι‐
λιακών Επαγγελµάτων ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν. ή αντίστοιχης ισότιµης σχο‐
λής, αποκτούν δίπλωµα Πλοιάρχου Β΄τάξης Ε.Ν., υπό τις παρακάτω προϋπο‐
θέσεις: 

α) θαλάσσια υπηρεσία 36 µηνών µετά την απόκτηση διπλώµατος Πλοιάρχου 
Γ΄ τάξης Ε.Ν. µε ειδικότητα Αξιωµατικού καταστρώµατος, από την οποία 
18 µήνες τουλάχιστον σε πλοία ολικής χωρητικότητας (ο.χ.) άνω των 2500 
ο.χ., β) επιτυχής αποφοίτηση από το Ειδικό Τµήµα Εκπαίδευσης Πλοιάρ‐
χων Β΄ Δηµόσιας Σχολής Ε.Ν. διάρκειας δύο (2) εξαµήνων, γ) µετά την επι‐
τυχή αποφοίτηση από το ως άνω Ειδικό Τµήµα Εκπαίδευσης Πλοιάρχων 
Β΄ Δηµόσιας Σχολής Ε.Ν., επιτυχής αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους 
σπουδών  του  Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.  ή  Ν.Ε.Κ.Ε.  και  δ)  επιτυχής  αποφοίτηση  από  το 
Τµήµα Ειδικής Εκπαίδευσης Ιατρικής Μέριµνας. 
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2. Οι αποκτώντες διπλώµατα Πλοιάρχου Β΄ τάξης Ε.Ν. κατά τα προβλεπόµενα στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 2Α, έχουν τα δικαιώµατα υπηρεσίας που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2». 

3. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 141/2014 
προστίθεται η φράση «διάρκειας επτά (7) µηνών». 

4. Μετά το άρθρο 11 του π.δ. 141/2014, προστίθεται νέο άρθρο 11Α ως εξής: 

«Άρθρο  11Α  Απόφοιτοι  ΕΠΑ.Λ.  Τοµέα  Ναυτιλιακών  Επαγγελµάτων  ειδικότη‐
τας Μηχανικών Ε.Ν.‐Δίπλωµα Μηχανικού Α΄ τάξης Ε.Ν. 

1. Ανεξάρτητα από τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρ‐
θρου 11, ειδικώς οι απόφοιτοι Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) Τοµέα Ναυ‐
τιλιακών  Επαγγελµάτων  ειδικότητας Μηχανικών  Ε.Ν.  ή  αντίστοιχης  ισότιµης 
σχολής, αποκτούν δίπλωµα Μηχανικού Α΄τάξης Ε.Ν., υπό τις παρακάτω προϋ‐
ποθέσεις:α) θαλάσσια υπηρεσία 24 µηνών µετά  την  απόκτηση  διπλώµατος 
Μηχανικού Β΄ τάξης Ε.Ν. µε ειδικότητα πρώτου ή δεύτερου µηχανικού σε πλοία 
που κινούνται µε µηχανές ισχύος πάνω από 750 Κ.W. και 

β) επιτυχής αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους σπουδών του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. 
ή Ν.Ε.Κ.Ε.. 

2. Οι αποκτώντες διπλώµατα Μηχανικού Α΄ τάξης Ε.Ν. κατά τα προβλεπόµενα στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 11Α, έχουν τα δικαιώµατα υπηρεσίας που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρο 11». 

5. Μετά το άρθρο 12 του π.δ. 141/2014, προστίθεται νέο άρθρο 12Α ως εξής 

«Άρθρο12Α  Απόφοιτοι  ΕΠΑ.Λ.  Τοµέα  Ναυτιλιακών  Επαγγελµάτων 
ειδικότητας Μηχανικών Ε.Ν – Δίπλωµα Μηχανικού Β΄ τάξης Ε.Ν. 

1. Ανεξάρτητα από τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρ‐
θρου 12, ειδικώς οι απόφοιτοι Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) Τοµέα Ναυ‐
τιλιακών  Επαγγελµάτων  ειδικότητας Μηχανικών  Ε.Ν.  ή  αντίστοιχης  ισότιµης 
σχολής, αποκτούν δίπλωµα Μηχανικού Β΄ τάξης Ε.Ν., υπό τις παρακάτω προϋ‐
ποθέσεις: 

α) θαλάσσια υπηρεσία 36 µηνών µετά  την απόκτηση διπλώµατος Μηχανι‐
κού Γ΄ τάξης Ε.Ν. µε ειδικότητα Αξιωµατικού µηχανής σε πλοία που κινού‐
νται µε µηχανές ισχύος πάνω από 750 Κ.W., 

β) επιτυχής αποφοίτηση από  το  Ειδικό  Τµήµα  Εκπαίδευσης Μηχανικών  Β΄ 
Δηµόσιας Σχολής Ε.Ν. διάρκειας δύο (2) εξαµήνων και 
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γ) µετά την επιτυχή αποφοίτηση από το ως άνω Ειδικό Τµήµα Εκπαίδευσης 
Μηχανικών Β΄ Δηµόσιας Σχολής Ε.Ν., επιτυχής αποφοίτηση από τους οι‐
κείους κύκλους του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε.. 

2. Οι αποκτώντες διπλώµατα Μηχανικού Β΄ τάξης Ε.Ν. κατά τα προβλεπόµενα στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 12Α, έχουν τα δικαιώµατα υπηρεσίας που 
προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2». 

6.  Στο  τέλος  της  περίπτωσης  γ΄  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  13  του  π.δ. 
141/2014, προστίθεται η φράση «διάρκειας εννέα (9) µηνών». 

7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1‐6 του παρόντος άρθρου τίθενται σε ισχύ από 
01.09.2020. 

8. Από 01.09.2020 στις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) λειτουργούν νέα 
Ειδικά Τµήµατα Εκπαίδευσης Πλοιάρχων Β΄ και Μηχανικών Β΄ Δηµόσιας Σχο‐
λής Ε.Ν., κατά τα ειδικώς οριζόµενα στον Κανονισµό που εκδίδεται, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 137 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184). 

9. Ειδικά για τους Πλοιάρχους και Μηχανικούς Β΄ Τάξης της παραγράφου 4 του 
άρθρου 37 του π.δ. 141/2014 και  τους Πλοιάρχους και Μηχανικούς Γ΄  τάξης 
Ε.Ν. της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στις 
εν λόγω διατάξεις. 

10. Πλοίαρχοι ή Μηχανικοί Γ΄ τάξης Ε.Ν., που έχουν αποκτήσει δίπλωµα Πλοιάρ‐
χου ή Μηχανικού Β΄ τάξης, αντίστοιχα, δυνάµει των διατάξεων της παραγρά‐
φου 5 του άρθρου 37 του π.δ. 141/2014, δύνανται να αποκτήσουν διπλώµατα 
Πλοιάρχων ή Μηχανικών Α΄ τάξης Ε.Ν., αντίστοιχα, εφόσον, αποφοιτήσουν ε‐
πιτυχώς από το Ειδικό Τµήµα Εκπαίδευσης Πλοιάρχων Β΄ και Μηχανικών Β΄ Δη‐
µόσιας Σχολής Ε.Ν., αντίστοιχα, και πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγρά‐
φων 1 και 4, αντίστοιχα, του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο  83  Ειδικά Τµήµατα Α.Ε.Ν. 

1. Η παράγραφος 7  του άρθρου 137  του ν.  4504/2017 αντικαθίσταται ως  εξής: 
«7. Στις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού µπορούν να λειτουργούν ειδικά τµή‐
µατα Πλοιάρχων, Κυβερνητών, Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. Η  διάρ‐
κεια φοίτησης, τα διδασκόµενα µαθήµατα, η διδακτέα ύλη, οι ώρες διδασκα‐
λίας θεωρητικών και πρακτικών µαθηµάτων, τα θέµατα εξετάσεων και βαθµο‐
λογίας, ο τύπος του χορηγούµενου τίτλου σπουδών, διοικητικά θέµατα, καθώς 
και κάθε άλλο σχετικό εκπαιδευτικό θέµα καθορίζονται µε Κανονισµό Σπου‐
δών, ο οποίος εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής». 

Πιο συγκεκριμένα, για τα Ειδικά Τμήματα Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την Αριθ. 
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πρωτ. 2331.2‐13/75116/2020, 9‐11‐2020 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και 
Νησιώτικης πολιτικής με θέμα: «Κανονισμός σπουδών των Ειδικών Τμημάτων Εκ‐
παίδευσης Πλοιάρχων, Μηχανικών, Κυβερνητών και Ηλεκτρολόγων Ε.Ν.»: Στις Α‐
καδημίες  Εμπορικού Ναυτικού μπορούν  να  λειτουργούν  ειδικά  τμήματα  εκπαί‐
δευσης για Πλοιάρχους‐ Μηχανικούς  Β’ και Γ’ τάξης Ε.Ν. αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. το‐
μέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, για Κυβερνήτες Ε.Ν., καθώς και για Ηλεκτρολό‐
γους Ε.Ν. πτυχιούχους ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και αποφοίτους ΕΠΑΛ‐
ΙΕΚ.  

Τα ειδικά τμήματα εκπαίδευσης Πλοιάρχων Β’ τάξης Ε.Ν., Πλοιάρχων Γ’ τάξης 
Ε.Ν. και Κυβερνητών Ε.Ν. λειτουργούν στις Σχολές Πλοιάρχων. Τα ειδικά τμήματα 
εκπαίδευσης Μηχανικών Β’ τάξης Ε.Ν., Μηχανικών Γ’ τάξης Ε.Ν. και Ηλεκτρολόγων 
Ε.Ν. λειτουργούν στις Σχολές Μηχανικών.  

Η εκπαίδευση των σπουδαστών/τριών που παρακολουθούν τα ειδικά τμήματα 
εκπαίδευσης τελεί υπό την άμεση διοίκηση και εποπτεία του Διοικητή ΑΕΝ. 

Η εκπαίδευση στο ειδικό τμήμα περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική διδα‐
σκαλία που γίνεται σύμφωνα με τα εβδομαδιαία και αναλυτικά προγράμματα.  

Στο Παράρτημα αναφέρεται το Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 
του Ειδικού Τμήματος Εκπαίδευσης όλων των ανωτέρω υποψηφίων.  

1.5. Πρόταση εξορθολογισμού του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 

ΕΠΑ.Λ. και των ειδικοτήτων του 

     Στην εγκύκλιο του ΥΠΠΑΙΘ Φ3/136083/Δ4 08‐10‐2020 με θέμα: Ύλη και Οδηγίες 
διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Ναυτιλιακές Γνώσεις» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., 
τα Τεχνολογικά‐Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 
της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυ‐
τιλιακών Επαγγελμάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχ. 
έτος 2020‐2021 ορίζεται η ύλη του μαθήματος Επιλογής «Ναυτιλιακές Γνώσεις» 
της Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών‐Επαγγελματικών 
μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ τάξης Ημερήσιου και 
Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., και των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων «Πλοίαρχος 
Εμπορικού Ναυτικού» και «Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού» του Τομέα Ναυτι‐
λιακών Επαγγελμάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έ‐
τος 2020‐2021. Τα ωρολόγια προγράμματα έχουν ως ακολούθως: 



Κεφ.1 - Η Ναυτική εκπαίδευση στη Δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση  11 

 

 



12  Λογισμικά Προσομοίωσης Μηχανοστασίου για την Εκπαίδευση των Ναυτικών και Μηχ. Μηχανικών 

 

Σε ημερίδες και επιμορφωτικές δράσεις που κατά καιρούς είτε έχουμε υλοποι‐
ήσει είτε έχουμε συμμετάσχει, καθώς και από  συζητήσεις με φορείς, έχει προκύ‐
ψει το συμπέρασμα πως οι δύο αυτές ειδικότητες είναι εντελώς ξεχωριστές και 
διαφορετικές. Ως εκ τούτου, υπάρχουν δύο τάσεις. Η μία είναι ο Τομέας να χωρι‐
στεί σε δύο Τομείς. Τον Τομέα Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού και τον Τομέα Μη‐
χανικός Εμπορικού Ναυτικού. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να υπάρξουν ε‐
ντελώς διαφορετικά μαθήματα από την Β’ Τάξη. 

Η δεύτερη τάση είναι ο Τομέας και οι ειδικότητες να παραμείνουν ως έχουν, 
αλλά να υπάρχουν ελάχιστα κοινά μαθήματα (μόνο δύο κοινά δίωρα) στη Β’ Τάξη 
και τις υπολειπόμενες 19 ώρες να υπάρχουν ξεχωριστά μαθήματα. Στην εργασία 
μας θα υποστηρίξουμε και θα αναπτύξουμε τη δεύτερη τάση, καθώς  το νέο ΕΠΑ.Λ. 
(Ν.4386/16) δεν  έχει προλάβει ακόμα να «σταθεροποιηθεί»  και  να «ισορροπή‐
σει», με αποτέλεσμα να θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα ο αναπροσανα‐
τολισμός και η διάσπαση ενός Τομέα, ενώ επίσης θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο και 
το Υπουργείο Ναυτιλίας να συνυπογράψει μια τέτοια απόφαση. 

Σκόπιμη όμως θεωρούμε μια αναπροσαρμογή στα μαθησιακά αντικείμενα στη 
Β’ Τάξη, που θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της STCW. Η αναπροσαρμογή 
αυτή, θα επιφέρει και μικρές μεταβολές και στην Γ΄ Τάξη. Με δεδομένο ότι στους 
απόφοιτους του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων παρέχεται η δυνατότητα εξέ‐
λιξης σύμφωνα με το ΠΔ 141/2014, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Άρθρο 82 του 
Ν. 4676/2020, με τα προτεινόμενα ΠΣ επιδιώκεται η απόκτηση βασικών στοιχείων 
γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται σύμφωνα με τη ΔΣ STCW, καλύπτοντας 
ικανό αριθμό επιμέρους τομέων και διδακτικών ωρών.  

Πιο συγκεκριμένα, για να υπάρχει μία συνέχεια στα γνωστικά μαθησιακά αντι‐
κείμενα που θα παρακολουθήσουν οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. στα Ειδικά Τμήματα 
ή στις ΑΕΝ, όσοι φοιτήσουν σε αυτές (ΦΕΚ 2321τ. Β/ 13.06.2019 Ωρολόγια και Α‐
ναλυτικά  Προγράμματα  Ακαδημιών  Εμπορικού  Ναυτικού  Πλοιάρχων  και 
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Μηχανικών Π‐Μ), κατ αρχήν απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός ωρών διδασκα‐
λίας οι οποίες σε αντιστοιχία με τα model courses του Ι.Μ.Ο. 7.04 1999‐2012 και 
τη Διεθνή σύμβαση STCW θα πρέπει  να κατανέμονται σε  τέσσερις βασικές λει‐
τουργίες σε επιχειρησιακό επίπεδο, τις εξής:  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1τ (ΙΜΟ 7.04 για ΜΕΝ, 7.03 για ΠΕΝ) Ναυτική Μηχανολογία σε επιχει‐
ρησιακό επίπεδο,  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2τ Μηχανολογία Ηλεκτρική, Ηλεκτρονική και Συστημάτων Αυτομάτου 
Ελέγχου σε επιχειρησιακό επίπεδο,  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 3τ Συντήρηση και επισκευή σε επιχειρησιακό επίπεδο.  

Υπάρχει και η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 4τ Έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και μέριμνα 
επιβαινόντων σε επιχειρησιακό επίπεδο, που σχετίζεται με θέματα ναυτικού δι‐
καίου, ασφάλειας, περιβάλλοντος, γενικών ναυτιλιακών γνώσεων κλπ. (Γουργού‐
λης, κ.ά, 2014). 

Ακολουθεί ενδεικτική πρόταση αναπροσαρμογής για την ειδικότητα του Μηχα‐
νικού Εμπορικού Ναυτικού (αναφορά για ημερήσια ΕΠΑ.Λ.): 

Β’ ΤΑΞΗ 
1τ 7.04 IMO  Εφαρμοσμένη   Θερμοδυναμική 3  Θ 

1τ 7.04 IMO  Μηχανική Ρευστών 2  Θ 

4τ 7.04 IMO    
Κοινό 

Ναυτικά Αγγλικά Ι 2   Θ 

2τ 7.04 IMO  Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων 2   Θ 

3τ 7.04 IMO  Σχέδιο ειδικότητας με Η/Υ 3   Ε 

1τ 7.04 IMO  Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου – Δίκτυα 4   Θ 

3τ 7.04 IMO  Τεχνουργία 3   Ε 

2τ 7.04 IMO  Στοιχεία Ηλεκτρονικών 2   Θ 

4τ 7.04 IMO    
Κοινό 

Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου – Διεθνείς Κανονι‐
σμοί και   Ασφάλεια Ζωής & Περιβάλλοντος 

2   Θ 

  ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ 
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Γ’ ΤΑΞΗ 

1τ 7.04 IMO 
Ναυτικές μηχανές πλοίου  (Πανελλαδικά εξε‐

ταζόμενο) 
3  Θ 

1τ 7.04 IMO  Ναυτικοί Ατμολέβητες ‐ Ατμοστρόβιλοι 2   Θ 

1τ 7.04 IMO  Ναυτικά Αγγλικά Ειδικότητας 2   Θ 

2τ 7.04 IMO  Ηλεκτρικές Μηχανές Πλοίου 2    Θ 

2τ 7.04 IMO 
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου – Αισθητήρια 

– Μετρήσεις 
3    Θ 

3τ 7.04 IMO 
Εργαστήρια ΙΙ (λύση άρμοση μηχανών,  ασκή‐

σεις στοιχείων μηχανών και αντοχής υλικών κλπ) 
5    Ε 

1τ 7.04 IMO  Τήρηση φυλακής μηχανοστασίου simulator 3    Ε 

4τ  7.04  IMO  
Κοινό 

Ναυπηγία Ευστάθεια Πρόωση πλοίου
(Πανελλαδικά εξεταζόμενο) 

3    Θ 

  ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ 

                                                                                                                        

Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να συνυπολογιστούν και οι διαθέσι‐
μες ώρες που υφίστανται στην Α’ Τάξη με τα δίωρα θεωρητικά μαθήματα Αρχές 
Μηχανολογίας ( 3τ ή, υπό προϋποθέσεις, 1τ), Αρχές ηλεκτρολογίας και ηλεκτρονι‐
κής (2τ) και Ναυτιλιακές γνώσεις (4τ). 

Η ανωτέρω πρόταση είναι ενδεικτική και χρήζει περαιτέρω επεξεργασίας. Αντί‐
στοιχη πρόταση θα πρέπει να κατατεθεί και για την ειδικότητα των πλοιάρχων από 
κάποιον φορέα που να τους εκπροσωπεί (όπως ο Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγη‐
τών Ναυτικών Μαθημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), καθώς στον κλάδο των 
πλοιάρχων ΠΕ90 δεν υφίσταται θέση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, προβλέπε‐
ται όμως στον Ν.4823/2021, ΦΕΚ 136/Α/3‐8‐2021 μία θέση Συμβούλου Εκπαίδευ‐
σης κλάδου ΠΕ90. 

1.6. Συμπερασματικά 

Σύμφωνα  με  τον  Διεθνή  Σύνδεσμο  Πανεπιστημίων  για  τη  Ναυτιλία 
«International Association of Maritime Universities» (www.iamu-edu.org )… Η ναυ‐
τιλιακή βιομηχανία είναι μια βιομηχανία παροχής υπηρεσιών στην οποία το κρί‐
σιμο στοιχείο είναι οι ανθρώπινοι πλουτοπαραγωγικοί πόροι. Είναι επίσης γεγο‐
νός πως εξασφαλίζονται και συντηρούνται υψηλής ποιότητας ανθρώπινοι πόροι 
στη ναυτιλιακή βιομηχανία, δια μέσου της αποτελεσματικής εκπαίδευσης. Η απο‐
τελεσματική εκπαίδευση και κατάρτιση στον Τομέα της ναυτιλίας παράγεται από 
την  επιστημονική  και ακαδημαϊκή ακρίβεια, από  την ανάπτυξη μιας  ξεκάθαρης 
διασύνδεσης μεταξύ πρακτικών ικανοτήτων και τεχνικών του ανθρώπου, και από 
εστίαση  στην  ποιότητα.  Ως  εκ  τούτου,  είναι  προφανές  ότι  απαιτείται  υψηλού 
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επιπέδου εκπαίδευση πλοιάρχων και μηχανικών Ε.Ν., που θα συνδυάζει την εφαρ‐
μογή γνώσεων στην πράξη. 

Επίσης,  σύμφωνα  με  παλαιότερες  μελέτες  σχετικά  με  την  παγκόσμια  προ‐
σφορά και ζήτηση ναυτικών, υπήρχε παγκόσμια έλλειψη αξιωματικών, και η πρό‐
βλεψη ήταν ότι η έλλειψη θα αυξηθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει το ίδιο 
πρόβλημα αλλά σε ποιο σοβαρό βαθμό. 

Η έλλειψη ναυτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αρνητικό αντίκτυπο στη ναυ‐
τιλία ως σύνολο, ενώ οι θέσεις εργασίας τόσο επί των πλοίων όσο και οι συναφείς 
με τη ναυτιλία στην ξηρά , αντιμετωπίζουν προβλήματα στελέχωσης που μπορεί 
να απειλήσουν άμεσα την ύπαρξη των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων και τη διατή‐
ρηση  της  ναυτικής  γνώσης  στην  Ευρώπη    (https://ecopress.gr/panepistimiakes-
scholes-gia-ti-naftilia/). 

Με δεδομένη λοιπόν την ανάπτυξη της ναυτιλίας στη χώρα μας και λαμβάνο‐
ντας υπόψη τις σύγχρονες εξελίξεις που απαιτούν διαρκή αναβάθμιση του επιπέ‐
δου εκπαίδευσης, κρίνεται σκόπιμο και ιδιαίτερα σημαντικό ο Τομέας Ναυτιλια‐
κών Επαγγελμάτων να εξορθολογιστεί ως προς την προσαρμογή των μαθησιακών 
αντικειμένων. 

 


