
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 22/06/2022
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.:  2232.22/44559/2022
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ -
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ Β’ (ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ                                                                                                   
ΤΜΗΜΑ Β´ (Οργάνωσης και Λειτουργίας Σχολών Ε.Ν.)
Γραφείο Σταδιοδρομίας

Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη           ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
Ταχ. Κώδικας : 185 10  Πειραιά                                                                             
Τηλ. : 213 1371526/-1686
Ε-mail : dekn  .hmco@hcg.  gr  

ΘΕΜΑ:  «Λειτουργία  εφαρμογής  Γραφείου  Σταδιοδρομίας  για  τους  σπουδαστές  και  τις
σπουδάστριες  των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού».

ΣΧΕΤ.: α) Οι διατάξεις του Π.Δ. 251/99 (Α 206).
            β)  Το άρθρο 23 Ν. 4150/2013 (Α 102), «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και

Αιγαίου και άλλες διατάξεις».
γ) Το άρθρο 22 Π.Δ.  13/2018 (Α  26),  «Οργανισμός  Υπουργείου Ναυτιλίας  και  Νησιωτικής
Πολιτικής».
δ)Η αριθ. πρωτ.: 2232.22/34443/19-04-2016 Εγκύκλιος Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν.Β’/Γρ.
Σταδιοδρομίας.
ε) Η  αριθμ.  2231.2-13/39590/29-5-2019  (Β΄2028)  ΚΥΑ  ΥΠΠΕΘ-ΥΝΑΝΠ  «Έγκριση  του
κανονισμού σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./Α.Ε.Ν.)».
στ) Η αριθμ. 3033/01-02-2021 Εγκύκλιος ΝΑΤ.

1.  Με  αφορμή  και  την  έναρξη  του  Α΄  θαλάσσιου  εκπαιδευτικού  ταξιδιού  (01/07/2022  -
25/02/2023)  υπενθυμίζονται  τα  διαλαμβανόμενα  στην  ως  άνω  (δ)  σχετική  εγκύκλιο  της
Υπηρεσίας  μας,  η  οποία  βρίσκεται  ανηρτημένη  στον  διαδικτυακό  ιστότοπο  του  Γραφείου
Σταδιοδρομίας της Υπηρεσίας μας (https  ://  hmco  .  hcg  .  gr  /  ).

2. Με την εγκύκλιο αυτή έγινε μία πρώτη ενημέρωση για την ανάπτυξη ειδικής μηχανογραφικής
εφαρμογής η οποία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Σταδιοδρομίας της Διεύθυνσής
μας είχε ως στόχο να αποτελέσει ένα διαδικτυακό ιστότοπο επικοινωνίας μεταξύ ναυτιλιακών
εταιρειών και σπουδαστών/στριών των Α.Ε.Ν..

3. Σήμερα, μετά από έξι και πλέον έτη λειτουργίας του, το υπόψιν μηχανογραφικό σύστημα είναι
σε  θέση  να  φιλοξενήσει  το  σύνολο  τόσο  των  ναυτιλιακών  εταιρειών,  όσο  και  των
σπουδαστών/στριών  που  έχουν  θεμελιώσει  δικαίωμα  εκτέλεσης  εκπαιδευτικού  πλου  και  να
αποτελέσει  το  σημείο  διεπαφής  τους  προκειμένου  οι  μεν  πρώτες  να  ανταποκρίνονται  στις
υποχρεώσεις τους όπως αυτές απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις, οι δε σπουδαστές/στριες
να μπορούν να εκπληρώνουν την απαιτούμενη επαγγελματική τους κατάρτιση. 

4. Λαμβάνοντας  υπόψη  αφενός  την  ύπαρξη  ενεργών  αιτημάτων  σπουδαστών/στριών  για
ναυτολόγηση, αφετέρου την εγγραφή του μικρού αριθμού Ναυτιλιακών εταιρειών, η Υπηρεσία
μας συστήνει στις ναυτιλιακές εταιρείες σας την εγγραφή τους στην προαναφερθείσα εφαρμογή
και την από πλευράς τους δήλωση διαθεσιμότητας για υποδοχή σπουδαστών/στριών. Με τον
τρόπο αυτό διασφαλίζεται κατά το πλείστον η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια και η επιτάχυνση
της διαδικασίας ναυτολόγησης σπουδαστών/σπουδαστριών ΑΕΝ..

5. Το Γραφείο Σταδιοδρομίας της Διεύθυνσής μας παραμένει στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε
επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία.

                                                                                                                        Ο Διευθυντής

                                               Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ελευθέριος

https://hmco.hcg.gr/
mailto:dekn.hmco@hcg.gr


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος (nee  @  nee  .  gr   )
2. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ugs  @  ugs  .  gr   )
3. Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (gram  @  pno  .  gr   )
4. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (seen  @  ath  .  forthnet  .  gr   )
5. Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (eenma  @  shorthsea  .  gr   )
6. Ένωση Πλοιοκτητών Πορθμείων Εσωτερικού 
7. Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού (Ε.Π.Ε.Σ.Τ.) (epest  @  epest  .  gr   )
8. Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών – Εφοπλιστών Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών  Πλοίων «Άγιος

Νικόλαος» (panenosirim  @  gmail  .  com   )
9. Ένωση Πλοιοκτητών Ρ/Κ-Ν/Γ Πλοίων (info  @  greektugowners  .  gr   )
10.Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών & Ναυαγοσωστικών (pep  .  rk  .  ng  @  gmail  .  com   )
11.Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας (info  @  cruise  -  union  .  com   )
12.Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματικών Τουριστικών Ημερόπλοιων Σκαφών (penetis  2001@  yahoo  .  gr  )
13. Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών και Κατωτέρων Πληρωμάτων Επαγγελματικών – Ιδιωτικών

Θαλαμηγών Σκαφών (info  @  hyca  .  gr   )
14.Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (info  @  pepen  .  gr   )
15.Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (pemen  @  otenet  .  gr   )
16.Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Μηχανής Εσωτερικής Καύσης (info  @  pemmeken  .  gr   )
17.Πανελλήνια Ένωση Ηλεκτρολόγων – Ηλεκτρονικών Εμπορικού Ναυτικού (penien  @  otenet  .  gr   )
18.Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (penen  @  otenet  .  gr   )
19.Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού « Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»

(stefenson  4@  gmail  .  com   )
20.Πανελλήνια  Ένωση  Πρακτικών  Πλοιάρχων  &  Κυβερνητών  Εμπορικού  Ναυτικού

(peppken  @  otenet  .  gr   )
21.Πανελλήνια Ένωση Ναυτών M/S – Π/Κ – Ο/Γ

Εσωτερική διανομή
1. Γρ. κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π. (υ.τ.α.)
2. Γρ. κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Γ. (υ.τ.α.)
3. Γρ. κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α/Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.)
4. Γρ. κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Β’ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α.)
5. Γρ. κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΚΒ’(υ.τ.α.)
6. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π.Ν. 
7. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ν.ΕΡ. 
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