Σχολή Ναυπηγών

Οδθγόσ Σπουδϊν

STUDY NAVAL ACADEMY
ΦΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ

Πτυχίο Ναυπηγου Μηχανολογου
Μηχανίκου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ
Οι ςπουδαςτζσ τθσ Σχολισ Ναυπθγϊν αποκτοφν τισ γενικζσ αρχζσ ςτισ ναυτιλιακζσ
ςπουδζσ, κακϊσ και τθν τεχνογνωςία και τισ ικανότθτεσ ςχετικζσ με τθ μελζτθ, τον
ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι πλωτϊν μζςων, τθν τεχνολογία καλαςςϊν, τθ μελζτθ
μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων και τθ ναυτιλιακι οικονομία.
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
Διπλωματικήσ Εργαςίασ, το τελευταίο εξάμθνο του 3ου ζτουσ.
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 Απόφοιτοι τθσ Σχολισ αποκτοφν Δίπλωμα Ναυπθγοφ-Μθχανολόγου Μθχανικοφ,
εγγράφονται ςτο Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ (ΤΕΕ) και λαμβάνουν άδεια
αςκιςεωσ επαγγζλματοσ 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 τθσ Σχολισ μποροφν να εργαςτοφν τόςο ςτον Δθμόςιο όςο και ςτον
Ιδιωτικό Τομζα. Συγκεκριμζνα:


Σε υπθρεςίεσ των Υπουργείων Εμπορικισ Ναυτιλίασ.



Σε υπθρεςίεσ Εκνικισ Άμυνασ (Πολεμικό Ναυτικό).



Σε υπθρεςίεσ Μεταφορϊν.



Σε οργανιςμοφσ λιμζνων και ναυπθγεία.
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Στον Ελλθνικό Νθογνϊμονα.



Σε ερευνθτικά ινςτιτοφτα.



Ωσ ςφμβουλοι ι εμπειρογνϊμονεσ ςε ναυτιλιακά γραφεία.



Ωσ μελετθτζσ, επιβλζποντεσ ι πραγματογνϊμονεσ ςε ναυπθγικά γραφεία.



Ωσ μθχανικοί πλοίων και αρχιμθχανικοί.



Ωσ επιβλζποντεσ νζων καταςκευϊν ι επιςκευϊν.



Ωσ νθογνϊμονεσ.



Σε μθχανολογικά γραφεία.



Ωσ κακθγθτζσ, ακολουκϊντασ ακαδθμαϊκι ςταδιοδρομία ςε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Οι Πτυχιοφχοι τθσ Σχολισ ζχουν το δικαίωμα να υπογράφουν μελζτεσ καταςκευισ
πλωτϊν ζργων, οριςμζνου μεγζκουσ και χωρθτικότθτασ, εγκαταςτάςεισ ναυπθγείων
και ναυπθγικζσ εργαςίεσ. Ο Ναυπθγόσ-Μθχανολόγοσ, αν κελιςει να αςχολθκεί με
μελζτεσ ι εργολθψίεσ, κα πρζπει να αποκτιςει μελετθτικό και εργολαβικό πτυχίο,
όπωσ όλοι οι μθχανικοί.

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.
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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
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.

[5]

