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Εκπρόθεσμη εγγραφή σπουδαστών ΑΕΝ λόγω δυσχερειών απόλυσης και
επαναπατρισμού τους από λιμάνια της αλλοδαπής.

Εφαρμογή : Ναυτιλιακές εταιρείες στα πλοία των οποίων ναυτολογούνται
σπουδαστές για την εκτέλεση των εκπαιδευτικών τους ταξιδιών.
Περίληψη :

Διαδικασίες έγκρισης ή μη, εκπρόθεσμης εγγραφής σπουδαστών ΑΕΝ
που καθυστέρησαν την εγγραφή τους, λόγω αδυναμίας επαναπατρισμού
τους από κάποια λιμάνια της αλλοδαπής λόγω των ειδικών συνθηκών
που επικρατούσαν σε αυτά.

Έχουμε την τιμή να σας πληροφορήσουμε ότι η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του
Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου με την υπ’ αριθ. 220920/10-2013 διαταγή της προς τις
ΑΕΝ, δίνει οδηγίες για την αντιμετώπιση σπουδαστών, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να
παρουσιασθούν εμπρόθεσμα για να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους,
λόγω αδυναμίας απόλυσής τους από το πλοίο που εκτελούσαν το εκπαιδευτικό τους ταξίδι
και επαναπατρισμού τους, εξαιτίας κάποιων ειδικών συνθηκών που επικρατούν σε
ορισμένα λιμάνια της αλλοδαπής.
Ειδικότερα στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
1. Η ναυτιλιακή εταιρεία, η οποία αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό, θα πρέπει να
ενημερώνει την ΑΕΝ φοίτησης του σπουδαστή με επιστολή της, περιγράφοντας αναλυτικά
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, καθώς και τον κατά την εκτίμησή της χρόνο
αποδέσμευσης του σπουδαστή για τον επαναπατρισμό του.
2. Ο σπουδαστής αμέσως μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα οφείλει να παρουσιασθεί
στην Σχολή του, να υποβάλλει αίτηση εγγραφής του προσκομίζοντας οποιοδήποτε
δικαιολογητικό, πλέον της επιστολής που θα έχει σταλεί από την εταιρεία, από το οποίο θα
αποδεικνύεται ο λόγος της καθυστερημένης προσέλευσής του.
3. Στην συνέχεια θα αξιολογείται το εκπαιδευτικό του ταξίδι από την προβλεπόμενη από τον
κανονισμό εκπαίδευσης Επιτροπή και θα παρακολουθεί μαθήματα υπό την αίρεση της
έγκρισης της εγγραφής του από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
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4. Η ΑΕΝ θα διαβιβάζει στην προαναφερθείσα Διεύθυνση, την αίτηση του σπουδαστή μετά
των σχετικών δικαιολογητικών που υπέβαλε, τα αποτελέσματα αξιολόγησης του ταξιδιού
του, καθώς και τον συνολικό αριθμό απουσιών που πραγματοποίησε ο σπουδαστής μέχρι
την ημέρα εγγραφής του, προκειμένου να αποφασισθεί η έγκριση ή μη της εγγραφής του.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των πλοιάρχων των πλοίων σας, αλλά και των
υπηρετούντων σε αυτά σπουδαστών, που ενδεχομένως αντιμετωπίσουν ανάλογο πρόβλημα.
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