Σχολή Μηχανικών

Οδθγόσ Σπουδϊν

STUDY NAVAL ACADEMY
ΦΟΛΗ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ

Πτυχίο Αξίωματίκου Μηχανίκου
με τη σφραγίδα του Δίεθνούς Οργανίσμού Ναυτίλίας (Ι.Μ.Ο.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ
Οι ςπουδαςτζσ τθσ Σχολισ Μθχανικϊν αποκτοφν τεχνογνωςία και ικανότθτεσ
Μθχανικοφ Πλοίων, ϊςτε να μποροφν να ανταποκρίνονται ςτθ ςυντιρθςθ και ςτθ
ςωςτι λειτουργία των μθχανικϊν τμθμάτων ενόσ πλοίου, κακϊσ και ςε όλεσ τισ
υποχρεϊςεισ που εμπίπτουν ςχετικά, όπωσ ςτθν κατανάλωςθ καυςίμων και
λιπαντικϊν και ςτα απαραίτθτα ανταλλακτικά.
Κατά τθ φοίτθςι τουσ, οι ςπουδαςτζσ αποκτοφν βαςικζσ γνϊςεισ ςε Μακθματικά,
Φυςικι, Χθμεία, Πλθροφορικι, Αρχζσ Μθχανολογίασ, Αγγλικά, κ.λπ..
Σε επίπεδο ειδίκευςθσ, περιλαμβάνονται μακιματα ςχετικά με:


Τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων παραγωγισ ιςχφοσ των
πλοίων.



Τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ ναυτικϊν μθχανϊν Diesel και
ςτροβιλομθχανϊν.



Τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων.



Τθν επιςκευι των μθχανικϊν βλαβϊν του πλοίου.

Το πρόγραμμα ςπουδϊν και εκπαίδευςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν εκπόνθςθ και
παρουςίαςθ Διπλωματικήσ Εργαςίασ, κακϊσ και με τθ ςυμμετοχι ςτισ Κρατικέσ
Εξετάςεισ ςτθ Βουλγαρία εξειδικευμζνθσ Αγγλικισ Ορολογίασ.
Η Πρακτική Άςκηςη διεξάγεται ςε εμπορικά πλοία και καλφπτει όλεσ τισ πτυχζσ τθσ
λειτουργίασ και ςυντιρθςισ τουσ, κακϊσ και τθ ςυντιρθςθ και επιςκευι των
θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεϊν τουσ.
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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 Γϋ 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 απόφοιτοι μποροφν να εργαςτοφν ςε ναυτιλιακζσ επιχειριςεισ, εφοδιαςμοφσ και
πρακτορεφςεισ, ωσ νθογνϊμονεσ, κακϊσ και ςε αςφαλίςεισ και επιςκευζσ με τισ
κάτωκι επαγγελματικζσ αρμοδιότθτεσ:


Διοικθτικόσ υπάλλθλοσ ςε ναυτιλιακζσ εταιρείεσ



Μθχανοτεχνίτθσ



Τεχνίτθσ ςυςτιματοσ πζδθςθσ
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Τεχνίτθσ αναρτιςεων



Τεχνίτθσ αντλιϊν πετρελαιοκινθτιρων



Τεχνίτθσ εξαερωτιρων – αναμικτιρων



Ηλεκτροτεχνίτθσ



Τεχνίτθσ οργάνων



Τεχνίτθσ ςυςτθμάτων εξαγωγισ καυςαερίων



Τεχνίτθσ ψυγείων

ΑΠΑΛΛΑΓΕ/ΕΛΑΥΡΤΝΕΙ
1. Υορολογίκές Ελαφρύνσείς
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 Ελαφρύνσείς
Οι ςτρατιϊτεσ που κατατάςςονται ςτισ ζνοπλεσ δυνάμεισ και είναι πτυχιοφχοι των
Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ εκπλθρϊνουν τισ ςτρατιωτικζσ υποχρεϊςεισ τουσ
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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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