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Θέκα:

Έγθαηξε αληηθαηάζηαζε Απνδεηθηηθώλ Ναπηηθήο Ιθαλόηεηνο.

Εθαξκνγή:

ε λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πινηνθηήηξηεο/δηαρεηξίζηξηεο ζηα πινία ησλ
νπνίσλ εξγάδνληαη Έιιελεο λαπηηθνί.

Πεξίιεςε:

Η Δηεύζπλζε Εθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο & Νεζησηηθήο
Πνιηηηθήο, κε λεώηεξν έγγξαθό ηεο επαλέξρεηαη θαη επηζεκαίλεη ηνλ
κηθξό αξηζκό πξνζέιεπζεο γηα αληηθαηάζηαζε ησλ απνδεηθηηθώλ
λαπηηθήο ηνπο ηθαλόηεηαο λαπηηθώλ, εηδηθόηεηαο Ναπθιήξσλ,
Κπβεξλεηώλ θαη Ναπηώλ θαη δεηά ηελ ζρεηηθή ελεκέξσζή ηνπο, ελόςεη
ηεο ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο (31-12-2016), κεηά ηελ νπνία δελ ζα κπνξνύλ
λα λαπηνινγεζνύλ.

ρεηηθά:

Εγθύθιηνο ΕΕΕ ππ’ αξηζ. 7669/11-7-2016.

Σηελ ζπλέρεηα ηεο παξαπάλσ ζρεηηθήο εγθπθιίνπ καο, έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο
ελεκεξώζνπκε, όηη ε Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο Ναπηηθώλ επαλέξρεηαη κε έγγξαθό ηεο θαη
γλσζηνπνηεί πξνο ηελ λαπηηιηαθή θνηλόηεηα θάπνηα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία αθνξνύλ ην
ζέκα ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ απνδεηθηηθώλ λαπηηθήο ηθαλόηεηνο (α.λ.η.) ησλ ππόρξεσλ
λαπηηθώλ. Δηδηθόηεξα παξαζέηεη ηα αθόινπζα ζηνηρεία:
Από ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ θαηέρεη κε εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο ηελ 22-11-2016
πξνθύπηεη, όηη ηθαλόο αξηζκόο Πινηάξρσλ θαη Μεραληθώλ ΔΝ πάζεο ηάμεο, θαζώο θαη
Ηιεθηξνιόγσλ έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ηα απνδεηθηηθά ηνπο κε ηα λένπ ηύπνπ. Αληηζέησο ε
πξνζέιεπζε λαπηηθώλ άιισλ εηδηθνηήησλ, όπσο Κπβεξλεηώλ, Ναπθιήξσλ, Ναπηώλ δελ
θξίλεηαη επαξθήο, παξά ην γεγνλόο, όηη νη πξνβιεπόκελεο πξνο ηνύην δηαδηθαζίεο είλαη
ζπλνπηηθέο θαη δελ απαηηνύλ θνίηεζε ζε ζρνιείν εθζπγρξνληζκνύ γλώζεσλ. Δπηζπλάπηεηαη
ν πίλαθαο κε ηα αλαθεξζέληα ζηνηρεία.
Αλαθνξηθά κε ηα πξνγξακκαηηζκέλα ζρνιεία εθζπγρξνληζκνύ γλώζεσλ, ζηα νπνία ε
θνίηεζε είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ α.λ.η, ηόζν ζηα ιεηηνπξγνύληα ζην
ΚΔΣΔΝ, αιιά θαη απηά ηεο Σρνιήο Σσζηηθώλ Ππξνζβεζηηθώλ Μέζσλ /ΑζπξνπύξγνπΜαθεδνλίαο, ηνλίδεηαη, όηη κε κέξηκλα ησλ Γηνηθήζεώλ ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Κεληξηθή Υπεξεζία, έρεη πξνο ην παξόλ εμαζθαιηζζεί επαξθήο δηαζεζηκόηεηα, ώζηε ην
ζύλνιν ησλ πξνζεξρόκελσλ λαπηηθώλ λα εμππεξεηείηαη. Δπηζεκαίλεηαη , όηη ηα Σρνιεία
απηά ζα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ όιν ην έηνο 2017 θαη παξάιιεια ζα αληηθαζίζηαληαη
θαη ηα παιηά α.λ.η ζύκθσλα κε ηηο πξνβιεπόκελεο πξνϋπνζέζεηο ηεο ΥΑ. αξηζ.
3636/04/2015/13-5-2015 (ΦΔΚ Β’ 1013/2-6-2015).
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Σειίδα 2
Παξαθαιείζζε όπσο ελεκεξώζεηε θαη πάιη ηνπο Έιιελεο λαπηηθνύο, ηνπο εξγαδόκελνπο ζε
πινία ζαο σο θαηώηεξν πιήξσκα θαη νη νπνίνη δελ έρνπλ απνθηήζεη ηα λέα α.λ.η, λα
πξνβνύλ ην ηαρύηεξν ζηνλ πξνγξακκαηηζκό πινπνίεζεο απηήο ηεο ππνρξεώζεώο ηνπο,
ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ πθηζηάκελσλ εθπαηδεπηηθώλ δπλαηνηήησλ ησλ νηθείσλ Σρνιώλ
(δηαζέζηκνη θαζεγεηέο, εγθαηαζηάζεηο ΚΔΣΔΝ). Παξάιιεια παξαθαιείζζε λα ηνπο
επηζεκάλεηε, όηη κεηά ηελ 1-1-2017 δελ ζα είλαη δπλαηή ε λαπηνιόγεζή ηνπο.
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