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Θέμα:

Λειηοςπγία πιλοηικήρ εθαπμογήρ Γπαθείος ηαδιοδπομίαρ, για ηην
ναςηολόγηζη ζποςδαζηών/ πιών ηυν Ακαδημιών Δμποπικού Ναςηικού για ηην
εκηέλεζη ηυν θαλάζζιυν εκπαιδεςηικών ηαξιδιών.

Δθαπμογή:

ε ναςηιλιακέρ εηαιπείερ πλοιοκηήηπιερ/διασειπίζηπιερ πος ςποσπεούνηαι ζηη
ναςηολόγηζη ζποςδαζηών ΑΔΝ.

Πεπίλητη:

Από ηο Τποςπγείο Ναςηιλίαρ & Νηζιυηικήρ Πολιηικήρ ανακοινώθηκε η
ζύζηαζη και λειηοςπγία Γπαθείος ηαδιοδπομίαρ. κοπόρ ηηρ νέαρ αςηήρ
Τπηπεζίαρ είναι η ενημέπυζη και παποσή καηεςθύνζευν ππορ ηοςρ
ζποςδαζηέρ ηυν ΑΔΝ, πποκειμένος να διεςκολςνθούν ζηην εξεύπεζη πλοίος
για ηην ππαγμαηοποίηζη ηυν Α’ και Β’ εκπαιδεςηικών ηαξιδιών ηοςρ, αλλά
και οι ναςηιλιακέρ εηαιπείερ να διεςκολςνθούν ζηην ππόζλητη ζποςδαζηών
ανηίζηοισα. ηο πλαίζιο ηηρ λειηοςπγίαρ ηος Γπαθείος αςηού, ςλοποιήθηκε
από ηην Γιεύθςνζη Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ και Δπικοινυνιών ηος
Τποςπγείος εξειδικεςμένη διαδικηςακή πιλοηική εθαπμογή, για ηην
ςποζηήπιξη ηηρ εκηέλεζηρ ηος έπγος ηος.

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο ελεκεξψζνπκε, φηη ε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο Ναπηηθψλ ηνπ Υπνπξγείνπ
Ναπηηιίαο & Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο κε ηελ αξηζκφ 2232.22/34443/2016 /19.4.2016 εγθχθιηφ ηνπ,
καο γλσζηνπνίεζε ηελ ιεηηνπξγία ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ Γξαθείνπ Σηαδηνδξνκίαο. Η
ζχζηαζε ηνπ Γξαθείνπ απηνχ, πνπ ππάγεηαη ζηελ Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο Ναπηηθψλ, πξνβιέπεηαη
απφ ην άξζξν 23 Ν. 4150/2013 ( ΦΔΚ Α’ 102) «Αλαζπγθξφηεζε ηνπ Υπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη
Αηγαίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη απφ ην άξζξν 21 ΠΓ. 103/2014 (Α’170), «Οξγαληζκφο
Υπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ».
Σηελ πξναλαθεξζείζα εγθχθιην δίλνληαη νδεγίεο, γηα ηελ ρξήζε ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο, κε
ηελ νπνία ζα πινπνηείηαη ν ζθνπφο ηνπ Γξαθείνπ Σηαδηνδξνκίαο, φπσο απηφο αλαθέξεηαη αλσηέξσ
ζηελ πεξίιεςε, επηζεκαίλνληαο ηνλ πιλοηικό απσικά σαπακηήπα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Η
ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο δηεχζπλζεο https://hmco.hcg.gr. Με ηελ
ρξήζε ηεο ζα δηεπθνιχλνληαη νη ζπνπδαζηέο/ξηεο ησλ ΑΔΝ θαηά ην ζηάδην ηεο λαπηνιφγεζήο ηνπο,
γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Α’ή Β’ εθπαηδεπηηθνχ ηαμηδηνχ ηνπο, κε ηελ δπλαηφηεηα πνπ ζα έρνπλ λα
δειψλνπλ ηελ δηαζεζηκφηεηά ηνπο ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. Οη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ζα έρνπλ
άκεζε πιεξνθφξεζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ζπνπδαζηψλ αλά εηδηθφηεηα, θαζψο θαη ηνλ ρξφλν
δηαζεζηκφηεηάο ηνπο. Δπίζεο ζα είλαη δπλαηή ε επνπηεία ηεο ξνήο λαπηνιφγεζεο, ε ιήςε
ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζθεξνκέλσλ ζπνπδαζηψλ, ησλ
δεηνπκέλσλ εηδηθνηήησλ θαη ηελ απνξξφθεζή ηνπο ζηα πινία, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα έθδνζεο
βεβαηψζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζαιάζζησλ εθπαηδεπηηθψλ ηαμηδηψλ.
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Σειίδα 2
Δηδηθφηεξα επηζεκαίλνπκε ηα αθφινπζα ζεκεία :
1.

2.

3.

4.

Η ηζηνζειίδα ηνπ ελ ιφγσ Γξαθείνπ δηαζέηεη ελεκεξσηηθνχ ραξαθηήξα πιεξνθνξίεο
πξνζβάζηκεο ζε φινπο θαη πιεξνθνξίεο, ζηηο νπνίεο απνθηάηαη πξφζβαζε κεηά απφ εηδηθή
εγγξαθή ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ ρξεζηψλ.
Έρνπλ θαζνξηζζεί ηέζζεξηο (04) θαηεγνξίεο ρξεζηψλ, πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ
πηινηηθή εθαξκνγή, κε δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ν θαζέλαο. Οη ρξήζηεο απηνί
είλαη α) ν ζπνπδαζηήο/ξηα, β) ν ρξήζηεο ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο γ) ν ρξήζηεο ηνπ
Γξαθείνπ Σηαδηνδξνκίαο θαη δ) ν ρξήζηεο Αθαδεκίαο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ.
Κάζε λαπηηιηαθή εηαηξεία ζα πξέπεη λα νξίζεη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ζηειέρε ηεο σο ρξήζηεο
ηεο εθαξκνγήο. Τα ζηνηρεία ησλ νξηζζέλησλ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ απφ ηνλ λφκηκν
εθπξφζσπφ ηεο ζην Γξαθείν Σηαδηνδξνκίαο ππνβάιινληαο ζρεηηθή αίηεζε, ζχκθσλα κε ην
ππφδεηγκα ηνπ Παξαηήκαηνο Β’ ηεο εγθπθιίνπ. Δπίζεο θαηά ην ζηάδην ηεο πηινηηθήο
εθαξκνγήο, ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί ε εγγξαθή ζην ζχζηεκα ησλ ππφρξεσλ εηαηξεηψλ,
θαζφζνλ κε ηελ έλαξμε ηεο πιήξνπο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο, φιεο νη θαζνξηδφκελεο
δηεξγαζίεο ζα γίλνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην ελ ιφγσ ζχζηεκα. Τνχην ζα δηεπθνιχλεη, πέξαλ
ηεο δηαδηθαζίαο λαπηνιφγεζεο θαη ζε άιιεο ζπλαθείο δηαδηθαζίεο, φπσο ζηελ επηδφηεζε ησλ
ζπνπδαζηψλ, ζηηο εγθξίζεηο σο πξνο ηελ εμάληιεζε ηεο ππνρξέσζεο ησλ εηαηξεηψλ γηα
λαπηνιφγεζε ελφο ζπνπδαζηή ΑΔΝ κε ηελ λαπηνιφγεζε ελφο επηπιένλ ζπνπδαζηή ζε άιιν
πινίν ππφ Διιεληθή ζεκαία ηεο απηήο δηαρείξηζεο θαη ζηελ δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ΚΔΠ
ζηνπο ζπνπδαζηέο πνπ πξνηίζεληαη λα λαπηνινγήζνπλ.
Η πηινηηθή εθαξκνγή είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ εθαξκνγή εηζαγσγήο ζπνπδαζηψλ ΑΔΝ , ε
νπνία έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία θαηά ηελ δηαδηθαζία εηζαγσγήο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 20142015. Ωο εθ ηνχηνπ ζα θαιχςεη απνθιεηζηηθά κφλν ηα ζαιάζζηα εθπαηδεπηηθά ηαμίδηα ησλ
εηζαρζέλησλ ζπνπδαζηψλ ησλ αθαδεκατθψλ εηψλ 2014-15 θαη 2015-16.

Τν πιήξεο θείκελν ηεο εγθπθιίνπ, θαζψο θαη ην Δγρεηξίδην ηνπ Πηινηηθνχ Πιεξνθνξηαθνχ
Σπζηήκαηνο, επξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Ναπηηιίαο & Νεζησηηθήο
Πνιηηηθήο http://www.yen.gr, ζηελ ηζηνζειίδα Α.ΛΣ-ΔΛ.ΑΚΤ http://www.hcg.gr θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ Σηαδηνδξνκίαο http://hmco.hcg.gr , ζηηο νπνίεο κπνξείηε λα αλαηξέμεηε,
γηα ηελ ιεπηνκεξή ελεκέξσζή ζαο επί ησλ πξνυπνζέζεσλ ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηα ζηνηρεία ηα
νπνία ζα έρεηε δηθαίσκα λα ιακβάλεηε γλψζε, λα δεκνζηεχεηε, άιια θαη λα επεμεξγάδεζηε, ηελ
δηαδηθαζία λαπηνιφγεζεο θιπ.
Δπίζεο γηα ηπρφλ εξσηήκαηα θαη δηεπθξηλήζεηο γηα νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ ζέκα, κπνξείηε λα
απεπζχλεζηε ζην Γξαθείν Σηαδηνδξνκίαο ζην ηειέθσλν: 213-137-1429, θαμ: 210 4224000 θαη email: dekn.hmco@hcg.gr.
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