Σχολή Εμποροπλοιάρχων

Οδθγόσ Σπουδϊν

STUDY NAVAL ACADEMY
ΦΟΛΗ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΦΩΝ

Πτυχίο Αξίωματίκου Γέφυρασ
ςύμφωνα μέ τα θέςπίςμένα πρότυπα (STCW) του Δίέθνούσ Οργανίςμού Ναυτίλίασ (I.M.O.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ
Οι ςπουδαςτζσ τθσ Σχολισ Εμποροπλοιάρχων εκπαιδεφονται πάνω ςτθ ναυτιλιακι
κεωρία και αποκτοφν τα απαραίτθτα εφόδια για να εξελιχκοφν ςε Αξιωματικοφσ τθσ
Εμπορικισ Ναυτιλίασ.
Κατά τθ φοίτθςι τουσ, οι ςπουδαςτζσ αποκτοφν βαςικζσ γνϊςεισ ςε Μακθματικά,
Φυςικι, Χθμεία, Πλθροφορικι, Αρχζσ Μθχανολογίασ, Αγγλικά κ.λπ..
Σε επίπεδο ειδίκευςθσ, περιλαμβάνονται μακιματα:


Ναυςιπλοΐασ



Πλοιγθςθσ και χειριςμοφ πλοίου



Χριςθσ προςομοιωτϊν πλοιγθςθσ



Ναυτιλιακϊν οικονομικϊν



Συςτθμάτων ραντάρ και ςόναρ



Αςφάλειασ πλοίων



Ναυτικισ αγγλικισ ορολογίασ



Χειριςμοφ και αποκικευςθσ φορτίου



Ναυτικοφ δικαίου

Η Πρακτική Άςκηςη διεξάγεται τόςο επάνω ςε πλοίο όςο και ςε λιμάνι,
καλφπτοντασ κάκε πλευρά τθσ λειτουργίασ και διαχείριςθσ του πλοίου.
Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα προςφζρονται με ςκοπό να εμπλουτίςουν τθ
κεωρθτικι κατάρτιςθ των αξιωματικϊν γζφυρασ, βοθκϊντασ τουσ να αποκτιςουν
τα απαραίτθτα προςόντα για τθν πιςτοποίθςθ ςε διοικθτικό επίπεδο και να
περάςουν επιτυχϊσ τισ ανάλογεσ κρατικζσ εξετάςεισ που διεξάγονται ςτθ
Βουλγαρία.
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.
Οι Πτυχιοφχοι του Προγράμματοσ αποκτοφν Πτυχίο Ιςότιμο με Πτυχίο ΑΕΙ
Μθχανικοφ Πλοιγθςθσ και Μθχανολόγου Μθχανικοφ ΑΕΙ. Ωσ απόφοιτοι,
λαμβάνουν άδεια Γ’ Πλοιάρχου ι Μθχανικοφ από το Υπουργείο Εμπορικισ
Ναυτιλίασ τθσ Βουλγαρίασ, ςφμφωνα με τα κεςπιςμζνα πρότυπα (STCW) του
Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Ναυτιλίασ (Ι.Μ.Ο.). Ο Διεκνισ Ναυτιλιακόσ Οργανιςμόσ είναι
εξειδικευμζνοσ οργανιςμόσ του ΟΗΕ και ςυνιςτά τθν αρχι που κακορίηει τα
παγκόςμια πρότυπα ςχετικά τθ διεκνι ναυτιλία.
Η Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ τθσ Βάρνασ είναι πλιρωσ αναγνωριςμζνθ από τον
Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν & Πλθροφόρθςθσ
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) τθσ Ελλάδοσ και όλεσ οι Σχολζσ τθσ εντάςςονται ςτο ςχετικό άρκρο
που αφορά τουσ επιςτθμονικοφσ κλάδουσ Τεχνολογικϊν Επιςτθμϊν Μθχανικϊν.
Όςοι απόφοιτοι τθσ Ναυτικισ Ακαδθμίασ Βάρνασ επικυμοφν να μετατρζψουν και
αναγνωρίςουν τθν άδεια τουσ μποροφν να κατακζςουν τθν άδεια ςτο Ελλθνικό
Υπουργείο Ναυτιλίασ και, εντόσ 3 εργάςιμων θμερϊν, να παραλάβουν τθν
Πιςτοποίθςθ Αναγνϊριςθσ και Μετατροπισ τθσ Αδείασ τουσ. Σχετικά με τα
επαγγελματικά δικαιϊματα, αυτά κατοχυρϊνονται ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα
τθσ Εμπορικισ Ναυτιλίασ από τον Παγκόςμιο Οργανιςμό Ναυτιλίασ (STCW του
I.M.O).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ
Οι

ςπουδαςτζσ

ξεκινοφν

τθν

καριζρα

τουσ

ωσ

Πλοίαρχοι

Γϋ

Βακμοφ

(Ανκυποπλοίαρχοι). Στθ ςυνζχεια, εξελίςςονται ωσ Βϋ Πλοίαρχοι και, τελικά, ωσ Αϋ
Πλοίαρχοι ςε πλοία του εμπορικοφ ςτόλου.
Μποροφν, επίςθσ, να απαςχολθκοφν:


ςε διοικθτικζσ κζςεισ ςε ναυτιλιακζσ εταιρείεσ,
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ςε κζςεισ του τεχνικοφ τμιματοσ ςε ναυτιλιακζσ εταιρείεσ,



ςε ανεξάρτθτο ναυπθγικό γραφείο,



ςτο Υ.Ε.Ν. (Λιμενικό Σϊμα – μετά από διαγωνιςμό – κυρίωσ, ςτθν
Επικεϊρθςθ Εμπορικϊν Πλοίων),



ωσ ναυτικοί πράκτορεσ,



ωσ ναυλομεςίτεσ,



ωσ εμπειρογνϊμονεσ μεταφοράσ φορτίου.

ΑΠΑΛΛΑΓΕ/ΕΛΑΥΡΤΝΕΙ
1. Υορολογίκέσ Ελαφρύνςέίσ
Ζνα από τα πολλά πλεονεκτιματα των Αξιωματικϊν του Εμπορικοφ Ναυτικοφ είναι
θ φορολογία. Τθ φορολογία τόςο των Ελλινων Ναυτικϊν, Αξιωματικϊν και
Κατωτζρων Πλθρωμάτων όςο και των Αλλοδαπϊν Ναυτικϊν που απαςχολοφνται ςε
εμπορικά πλοία υπό Ελλθνικι Σθμαία προςδιορίηει εγκφκλιοσ του Υπουργείου
Οικονομικϊν (ΠΟΛ.1084/8.4.2015), με τθν οποία δίνονται διευκρινίςεισ όςον
αφορά τθν παρακράτθςθ φόρου.
Σφμφωνα με τθν παραπάνω εγκφκλιο, ςτουσ Αξιωματικοφσ Ε.Ν. παρακρατείται
φόροσ 10% και ςτα Κατϊτερα Πλθρϊματα φόροσ 7% επί του ςυνόλου των
αποδοχϊν για τισ υπθρεςίεσ που ζχουν παράςχει ςε εμπορικά πλοία.
Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι οι αποδοχζσ που αποκτοφν Αξιωματικοί και Κατϊτερα
Πλθρϊματα, που είναι Ζλλθνεσ υπικοοι και απαςχολοφνται ςε πλοία υπό ξζνθ
ςθμαία εκτελϊντασ διεκνείσ μεταφορζσ, αποτελοφν ειςόδθμα αλλοδαπισ
προζλευςθσ ςτο οποίο δεν διενεργείται παρακράτθςθ φόρου.

2. τρατολογίκέσ Ελαφρύνςέίσ
Οι ςτρατιϊτεσ που κατατάςςονται ςτισ ζνοπλεσ δυνάμεισ και είναι πτυχιοφχοι των
Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ εκπλθρϊνουν τισ ςτρατιωτικζσ υποχρεϊςεισ τουσ
[4]

STUDY NAVAL ACADEMY
ΦΟΛΗ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΦΩΝ

ςτισ τάξεισ του Πολεμικοφ Ναυτικοφ. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ φοίτθςθσ – και τα 4
ζτθ – θ Study Naval Academy παρζχει ςτουσ ςπουδαςτζσ τθσ νομιμοποιθμζνα και
μεταφραςμζνα πιςτοποιθτικά, κακϊσ και βεβαίωςθ ςπουδϊν εντελϊσ δωρεάν.
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