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Θέμα:

Δημοζίεςζη ΠΔ 54/2016 ( ΦΕΚ. Α’ 88) «Πποϋποθέζειρ απόκηηζηρ αποδεικηικών
ναςηικήρ ικανόηηηορ –Σποποποίηζη ΠΔ 141/2014 (Α’232)»

Εθαπμογή:

Ενδιαθέπει ναςηιλιακέρ εηαιπείερ πος απαζσολούν Έλληνερ ναςηικούρ.

σεηικά:

Εγκύκλιορ ΕΕΕ ςπ’ απιθ. 7364/24.10.2014

Πεπίλητη:

Με ηο ΠΔ 54/2016 ηποποποιούνηαι κάποιερ διαηάξειρ ηος ΠΔ 141/2014 πεπί
«Πποϋποθέζευν απόκηηζηρ αποδεικηικών ναςηικήρ ικανόηηηορ και δικαιώμαηα
ςπηπεζίαρ ζηα πλοία και άλλερ διαηάξειρ», με ζκοπό ηην πύθμιζη κάποιυν
πποβλημάηυν, πος ανέκςταν καηά ηην εθαπμογή ηοςρ. Με ηην παπαπάνυ
εγκύκλιό μαρ, ζαρ είσαμε ενημεπώζει για ηην δημοζίεςζη και ιζσύ ηος
ηποποποιούμενος ΠΔ 141/2014.

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο ελεκεξώζνπκε, όηη θαηά ηελ εθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ ΠΔ 141/2014
αλέθπςαλ θάπνηα πξνβιήκαηα, γηα ηελ ξύζκηζε ησλ νπνίσλ θξίζεθε απαξαίηεηε ε βειηίσζε θαη
ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ απηώλ. Πξνο ηνύην ζπγθξνηήζεθε Οκάδα Εξγαζίαο ππό ηελ Πξνεδξία
ηνπ θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ Υπνπξγείνπ Ναπηηιίαο & Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη αθνύ ειήθζεζαλ
ππόςε θαη νη πξνηάζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνηλσληθώλ θνξέσλ, εθδόζεθε ην ΠΔ 54/2016 (Α΄232) .
Με ηηο δηαηάμεηο απηνύ εηζάγνληαη νη αθόινπζεο ηξνπνπνηήζεηο:
1.
Πξνζηίζεληαη ηα πηπρία ηνπ Ναππεγνύ Μεραληθνύ θαη Μεραληθνύ Ορεκάησλ ζηα απαηηνύκελα
γηα ηελ απόθηεζε Δηπιώκαηνο Γ΄ Μεραληθνύ θαη θαηαξγείηαη ην πηπρίν ηνπ Ηιεθηξνιόγνπ
Μεραληθνύ, ην νπνίν κεηαθέξεηαη ζηα απαηηνύκελα γηα ηελ απόθηεζε ηνπ Δηπιώκαηνο ηνπ
Ηιεθηξνιόγνπ πηπρία. Η ζαιάζζηα ππεξεζία ησλ ππνςεθίσλ πξνο απόθηεζε Δηπιώκαηνο Γ΄
Μεραληθνύ πνπ πξνέξρνληαη από ηδξύκαηα αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, θαζώο θαη ησλ απνθνίησλ από
ΕΠΑΛ λαπηηθήο θαηεύζπλζεο, ζα πξέπεη λα εθηειείηαη επί πινίσλ, ηα νπνία εθηόο από ηελ ήδε
ηζρύνπζα πξνϋπόζεζε ηεο θίλεζήο ηνπο κε κεραλέο πάλσ από 450KW, ζα πξέπεη λα είλαη θαη
ρσξεηηθόηεηαο πάλσ από 1500 νρ.
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2.
Γίλνληαη δεθηνί ηίηινη ζπνπδώλ ηδξπκάησλ αλώηαηεο εθπαίδεπζεο (Παλεπηζηεκηαθνύ ή
Τερλνινγηθνύ ηνκέα) ηνπ εμσηεξηθνύ, εθόζνλ είλαη ηζόηηκνη ησλ αληίζηνηρσλ πνπ θαζνξίδνληαη γηα
ηελ εηδηθόηεηα ηνπ Μεραληθνύ ΕΝ.
3.
Γηα ηελ απόθηεζε πηπρίνπ Ηιεθηξνιόγνπ ΕΝ πξνβιέπεηαη εθηόο από ηελ 12κελε ζαιάζζηα
ππεξεζία, πηπρίν Ηιεθηξνιόγνπ Δεκόζηαο Σρνιήο ΕΝ, πνπ δελ πξνβιεπόηαλ κε ην πξνεγνύκελν
λνκηθό θαζεζηώο, ή πηπρίσλ Ηιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ ή Μεραληθνύ Απηνκαηηζκώλ ή Ηιεθηξνληθνύ
ηδξπκάησλ αλώηαηεο εθπαίδεπζεο (Παλεπηζηεκηαθνύ ή Τερλνινγηθνύ ηνκέα) ή αληίζηνηρσλ ηζνηίκσλ
πξνο απηά Σρνιώλ Εμσηεξηθνύ θαη ε επηηπρήο απνθνίηεζε από ην Εηδηθό Τκήκα Ηιεθηξνιόγσλ
Δεκόζηαο Σρνιήο γηα ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε. Επίζεο ην αλσηέξσ πηπρίν απνθηνύλ θαη νη θάηνρνη
απνιπηεξίνπ ΕΠΑΛ ηνκέα Ηιεθηξνινγίαο, Ηιεθηξνληθήο θαη Απηνκαηηζκνύ ή ΙΕΚ ηνκέα
Ηιεθηξνινγηθνύ, κε ζαιάζζηα ππεξεζία 36 κελώλ θαη επηηπρή απνθνίηεζε από ην Εηδηθό Τκήκα
Ηιεθηξνιόγσλ Δεκόζηαο Σρνιήο ΕΝ. Τν ήκηζπ ηεο απαηηνύκελεο ζαιάζζηαο ππεξεζίαο γηα ηηο
παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ζα είλαη θαηεπζπλόκελε , ππό ηελ επίβιεςε πξνζνληνύρνπ αμησκαηηθνύ.
4.
Επαλαθαζνξίδεηαη ν ξόινο ηεο Επηηξνπήο Αληηζηνηρίαο κε ηελ παξνρή δπλαηόηεηνο ζηνλ
ππνςήθην, εθόζνλ δηαπηζησζεί αλαληηζηνηρία καζεκάησλ, λα εμεηάδεηαη ζηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο
ησλ ΑΕΝ. Επίζεο θαζνξίδεηαη, όηη ε απόθαζε ηεο Επηηξνπήο Αληηζηνηρίαο γηα ηελ θαηνρύξσζε
δηθαηώκαηνο ππνςεθίνπ πξνο απόθηεζε Δηπιώκαηνο Μεραληθνύ Γ΄ ηάμεο από απνθνίηνπο ηδξπκάησλ
αλσηάηεο εθπαίδεπζεο, ζα πξνεγείηαη ηεο ππνρξεσηηθήο ζαιάζζηαο ππεξεζίαο θαη δελ ζα αθνινπζεί
όπσο ίζρπε κε ην πξνεγνύκελν θαζεζηώο.
5.
Πξνζηίζεηαη δηάηαμε, κε ηελ νπνία δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζε ππνςήθηνπο απόθνηηνπο
Δεκνηηθνύ λα απνθηήζνπλ Άδεηα λαύηε θαη πηπρίν Μεραλνδεγνύ, ππό ηελ πξνϋπόζεζε, όηη έρνπλ
απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980.
6.
Τέινο κε κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ξπζκίδνληαη εθπαηδεπηηθέο ππνρξεώζεηο, νη νπνίεο
ελδερνκέλσο είραλ αλαιεθζεί από λαπηηθνύο κε ην πξνεγνύκελν θαζεζηώο ώζηε λα γίλεη νκαιή
κεηάβαζε ζηα λέα δεδνκέλα.
Τν πιήξεο θείκελν ηνπ Π.Δ. 54/2016 (ΦΕΚ. Α’ 88), κπνξείηε λα ην αλαδεηήζεηε ζηελ ζειίδα ηνπ
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