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Εισαγωγη

Για λογους που βρισκονται περα απο το στενο αντικειμενο αυτης της μελετης η ναυτιλια
των Ελληνων εδειξε κατα τα τελευταια εικοσι χρονια εναν εξαιρετικο δυναμισμο ο οποιος
την οδηγησε στην κορυφη της παγκοσμιας ναυτιλιας εκθρονιζοντας αλλες μεγαλες ναυτικες
δυναμεις. Στο διαστημα αυτο παρεμεινε σταθερα στην πρωτη θεση της κοινοτικης
εμπορικης ναυτιλιας και η αδιαμφισβητη πρωτοκαθεδρια της απεκτησε επιπλεον
διαχειριστικη ευχερεια στα οργανα της ΕΕ μετα την ενταξη της Κυπρου και της Μαλτας.
Η θριαμβευτικη πορεια στον τομεα της αυξησης χωρητικοτητας και αριθμου πλοιων
συνοδευτηκε απο μια πτωτικη ταση στις ταξεις των Ελληνων αξιωματικων με αποτελεσμα
να δημιουργουνται προβληματα στενοτητας στην επανδρωση των πλοιων. Η δυσκολια
ανευρεσης πλοιαρχων και μηχανικων αναφερεται σε καθε δημοσια εκδηλωση και ο
ανταγωνισμος των ναυτιλιακων εταιρειων για την προσελκυση αξιωματικων αντανακλαται
σε καθε εκδοση ναυτιλιακου εντυπου.
Στην παγκοσμια αγορα εργασιας, συμφωνα με την ετησια μελετη της BIMCO/ISF (2010) η
προσφορα ναυτικων υστερει της ζητησης κατα 13,000 αξιωματικους, η 2%. Η ελλειψη
Ελληνων αξιωματικων για την καλυψη θεσεων στα ποντοπορα κυριως πλοια ειναι η κυρια
αιτια ανασχεσης της πορειας της Ελληνικης σημαιας η οποια προβλεπει ενα ελαχιστο
αριθμο Ελληνων αξιωματικων στην οργανικη συνθεση. Η κατασταση στενοτητας
αναμενεται να επιδεινωθει τα αμεσως επομενα χρονια ως αποτελεσμα της παραδοσης
μεγαλου αριθμου πλοιων απο τα ναυπηγεια απο την μια πλευρα, αλλα και λογω
δυσλειτουργιων στη δημοσια ναυτικη εκπαιδευση.
Το Ναυτικο Επιμελητηριο Ελλαδος εκπροσωπωντας ολους τους κλαδους της Ελληνικης
ναυτιλιας ελαβε την αποφαση να εξεταστουν αναλυτικα οι παραμετροι αυτης της
καταστασης ωστε να διευκολυνθει η αναληψη διορθωτικων μετρων απο τους αρμοδιους
φορεις.
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Κεφαλαιο 1ο :
Περιγραφη της διαδικασιας παραγωγης αξιωματικων Εμπορικου Ναυτικου στην Ελλαδα.

Για να ακολουθησει το επαγγελμα του αξιωματικου εμπορικου ναυτικου ενας νεος πρεπει
να φοιτησει σε μια απο τις Ακαδημιες Εμπορικου Ναυτικου (ΑΕΝ). Η εισοδος σ’ αυτες τις
σχολες γινεται μετα απο εξετασεις και η φοιτηση‐η οποια περιλαμβανει επισης στεγαση και
σιτιση ‐ ειναι δωρεαν. Η διαδικασια των σπουδων βασιζεται σ’ ενα συστημα
εναλλασσομενης εκπαιδευσης που προβλεπει εναλλαξ μαθητεια στη στερια και στο πλοιο.
Η μαθητεια στο πλοιο – το πρωτο μπαρκο – λαμβανει χωρα αμεσως μετα απο ενα
τετραμηνο στη σχολη και εχει επταμηνη διαρκεια και ακολουθειται απο αλλη μια στην αρχη
του τριτου ετους σπουδων, ισης διαρκειας. Η διαρκεια των σπουδων ειναι τετραετης και
στο τελος τους ο αποφοιτος αποκτα το διπλωμα Πλοιαρχου ( η Μηχανικου) Γ ταξεως και το
επαγγελματικο δικαιωμα να αναλαμβανει καθηκοντα αξιωματικου στη γεφυρα, η στο
μηχανοστασιο αντιστοιχα.

Πηγη: ΥΠΑΑΝ

Το περιεχομενο των σπουδων στις ΑΕΝ ικανοποιει τις απαιτησεις της διεθνους συμβασης
STCW και αυτο δινει τη δυνατοτητα στους νεους αξιωματικους να προσφερουν τις
υπηρεσιες τους σε πλοια καθε σημαιας. Η προαγωγη στην επομενη βαθμιδα ιεραρχιας του
Πλοιαρχου ( η Μηχανικου) Β ταξεως γινεται με την συμπληρωση θαλασσιας υπηρεσιας, ενω
η κατακτηση του διπλωματος Α ταξεως γινεται μετα απο συμπληρωση θαλασσιας
υπηρεσιας την επιτυχη φοιτηση και εξετασεις στο ΚΕΣΕΝ.1

1

Κεντρο Επιμορφωσης Στελεχων Εμπορικου Ναυτικου.
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Ο χρονος που χρειαζεται ενας νεος αξιωματικος για να φθασει στην κορυφη της ιεραρχιας,
να λαβει δηλαδη διπλωμα Α ταξεως, ποικιλλει αναλογα με την ταχυτητα με την οποια
συμπληρωνει θαλασσια υπηρεσια σε πλοια με Ελληνικη, η ξενη σημαια. Αν η θαλασσια
υπηρεσια συμπληρωνεται κανονικα χωρις μεγαλυτερα του προβλεπομενου διαστηματα
παραμονης στη στερια, η αποκτηση του διπλωματος Α ταξεως απαιτει δεκα χρονια
συμπεριλαμβανομενης της θητειας στο ΚΕΣΕΝ.
Ο αλλος τροπος αποκτησης διπλωματος αξιωματικου εμπορικου ναυτικου στην Ελλαδα
ειναι μεσω ΕΠΑΛ (Επαγγελματικων Λυκειων) για τα οποια ισχυουν τα εξης σημερα:

‘’ Τα επαγγελματικά δικαιώματα, που αποκτούν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, με την κατοχή
των διπλωμάτων πλοίαρχων και μηχανικών γ, β, και α τάξης, είναι ισότιμα με αυτά που
αποκτούν και οι απόφοιτοι των ΑΕΝ, στο πλαίσιο της άσκησης του ναυτικού
επαγγέλματος. Ομως δεν αποκτούν ούτε δύνανται οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ πλοίαρχοι η
μηχανικοί πάσης τάξεως να αποκτήσουν δικαιώματα που απορρέουν σε συνδυασμό με
τον ακαδημαϊκό τίτλο σπουδών που κατέχουν οι απόφοιτοι των ΑΕΝ (Σχολή Δοκίμων
Λιμενικών, Τελωνείο, Καθηγητής σε Λύκειο η ΑΕΝ, Ισοτιμία διπλώματος πλοιάρχου η
μηχανικού α' τάξης με δίπλωμα ΤΕΙ .
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, για την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας,
οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ ναυτικού τομέα, για παράδειγμα της ειδικότητας πλοιάρχων,
πρέπει να έχουν:Για το δίπλωμα πλοιάρχου γ' τάξης, θαλάσσια υπηρεσία
καταστρώματος 24 μηνών, από την οποία 12 μήνες σε πλοία πάνω από 1.500 κοχ
κατευθυνόμενης εκπαίδευσης και η υπόλοιπη σε πλοία από 500 κοχ. ‘’2

Η διαδικασια παραγωγης πλοιαρχων η μηχανικων επι του παροντος δεν δυναται να
παραξει αξιωματικους Α ταξεως. Για τη διορθωση αυτης της αδυναμιας, αλλα και για την
ενισχυση της προσελευσης νεων αξιωματικων στα πλοια η Ενωση Ελληνων Εφοπλιστων
υπεβαλε προτασεις οι οποιες προβλεπουν τις εξης αλλαγες στο εκπαιδευτικο τους
προγραμμα:
‘’ Προκειμένου να δύνανται οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ ναυτικού τομέα καταληκτικό δίπλωμα
πλοιάρχου α' τάξης, η ΕΕΕ προτείνει τις εξής τροποποιήσεις, ενώ ανάλογες είναι και οι
θέσεις της για το θέμα του διπλώματος πρώτου μηχανικού:
- Μείωση της θαλάσσιας υπηρεσίας για την απόκτηση του διπλώματος πλοιάρχου γ'
τάξης από 24 σε 18 μήνες.
- Η θαλάσσια υπηρεσία των 12 μηνών κατευθυνόμενης εκπαίδευσης σε πλοία άνω των
1.500 κοχ να αυξηθεί σε 18 μήνες και να είναι επιδοτούμενη.
- Αύξηση της θαλάσσιας υπηρεσίας για την απόκτηση του διπλώματος πλοιάρχου β'
τάξης από 24 σε 36 μήνες.- Φοίτηση σε έναν επιπλέον κύκλο στο ΚΕΣΕΝ πλοιάρχων α'
τάξης, πέραν των δύο που προβλέπονται για τους αποφοίτους των ΑΕΝ για τη
συμπλήρωση των θεωρητικών τους γνώσεων, προκειμένου να αποκτήσουν το δίπλωμα
α' τάξης.

2

Marinews, 4 Σεπτεμβριου 2009.
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Οι ανωτερω προτασεις μετα την παρελευση διετιας εξακολουθουν να βρισκονται στο
σταδιο της μελετης απο το αρμοδιο υπουργειο το οποιο στο μεταξυ εχει περασει απο
διαφορα σταδια αλλαγων. Αν αυτες τελικα ισχυσουν, η χρονικη διαρκεια παραγωγης
αξιωματικου Α ταξεως μεσω ΕΠΑΛ θα ειναι λιγο περισσοτερο απο δωδεκα ετη, ομως οι
αποφοιτοι της θα ειναι κατα τι νεοτεροι εκεινων με προελευση ΑΕΝ.
Τελος, εχει ξαναπεσει στο τραπεζι η προταση για την ιδρυση και λειτουργια ιδιωτικων
σχολων ναυτικης εκπαιδευσης γεγονος που αν προκριθει θα επαναφερει τη ναυτικη
εκπαιδευση σε καθεστως παρομοιο εκεινου προ του 1977 που προεβλεπε την παραλληλη
λειτουργια δημοσιων και ιδιωτικων σχολων. 3

3

Αυτη η επιλογη αποτελει μερος του πακετου που προταθηκε απο την Ενωση Ελληνων Εφοπλιστων το 2010 υπο
τη μορφη σχολων Ναυτικης Επαγγελματικης Εκπαιδευσης και Επιμορφωσης (ΝΕΚΕ) και απαιτει την εκδοση
κανονιστικων διαταξεων απο το κρατος που θα προβλεπουν τη ιδρυση και τη λειτουργια τους. Κομβικο σημειο
εδω θα ειναι ποιος θα ειναι ο εποπτευων φορεας των ιδιωτικων σχολων λογω συγκρουσης συμφεροντων στο
ΥΘΥΝΑΛ (ως λειτουργουν τις δικες του σχολες δεν δικαιουται να εχει ταυτοχρονα το ρολο παροχου εκπαιδευσης
και εποπτευοντος).
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Κεφαλαιο 2ο :
Ορισμενα ιδιαιτερα χαρακτηριστικα της δημοσιας Ναυτικης Εκπαιδευσης

Το δικτυο ΑΕΝ σημερα αποτελει τη ραχοκοκαλια της δημοσιας ναυτικης εκπαιδευσης και
για το εκπαιδευτικο ετος 2011‐12 εισηγαγε 804 φοιτητες για αξιωματικους γεφυρας και 561
για αξιωματικους μηχανης, 1,365 πρωτοετεις φοιτητες συνολικα κατανεμομενους σε δεκα
εν λειτουργια ΑΕΝ.4 Ο αριθμος εισακτεων ηταν εφετος υψηλος ‐ μετα απο ανευ
προηγουμενου προσελευση ενδιαφερομενων στις εισαγωγικες εξετασεις πιθανοτατα λογω
οικονομικης κρισεως ‐ σε συγκριση με προηγουμενες χρονιες αριθμωντας κατα μεσον ορο
ογδοντα πλοιαρχους και πενηντα εξι μηχανικους ανα σχολη.
Εκτιμαται οτι η αυξημενη προσελευση υποψηφιων ενδεχεται να εχει μονιμοτερο μαλλον,
παρα παροδικο χαρακτηρα, εφοσον η οικονομικη κριση – η οποια δεν προβλεπεται να ληξει
συντομα – εξακολουθει να επηρεαζει αρνητικα την αγορα εργασιας στη στερια. Αυτο
παντως δεν πρεπει να οδηγησει στο συμπερασμα οτι αιφνης δοθηκαν λυσεις στα
προβληματα ελκυστικοτητας του ναυτικου επαγγελματος τα οποια θα πρεπει να
εξακολουθησουν να αποτελουν αντικειμενο προβληματισμου.
Η αυξημενη προσελευση στις εισαγωγικες εξετασεις δυστυχως δεν ειναι δυνατον να
απορροφηθει απο τις ΑΕΝ υπο τις κρατουσες συνθηκες και ετσι αυτη η ευκαιρια αυξησης
του αριθμου των Ελληνων αξιωματικων μετα απο τα χρονια σπουδης δεν ειναι δυνατον να
υλοποιηθει αμεσα.
Συμφωνα με στοιχεια του ΥΕΝΑΝΠ κατα την δεκαετια 1999‐2008 ειχαμε την εξης εικονα ως
προς τους πλοιαρχους::

4

Οι ΑΕΝ που δεχθηκαν φετος φοιτητες ειναι οι εξης: Ηπειρου, Κυμης, Ασπροπυργου, Ιονιων Νησων,
Οινουσσων, Μακεδονιας, Συρου, Κρητης, Υδρας και Χιου.
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..και την αντιστοιχη για το ιδιο χρονικο διαστημα για τους μηχανικους:

Συνοψιζοντας διαπιστωνουμε τα εξης:
ΑΕΝ Πλοιαρχων

ΑΕΝ Μηχανικων

Συνολο

Εισηλθαν

6,781

3,893

10,674

Εξηλθαν

4,201

2,509

6,710

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Πηγη: ΥΕΝΑΝΠ
Εκ του πινακα συναγεται προσεγγιστικα οτι τα ποσοστα διαρροης κατα τη διαρκεια των
σπουδων ησαν ως εξης:
•

ΑΕΝ Πλοιαρχων: 2,580 ατομα, ποσοστο 38.0%

•

ΑΕΝ Μηχανικων: 1,384 ατομα, ποσοστο 36.6%

•

Συνολο ΑΕΝ:

3,964 ατομα, ποσοστο 37.1%

Εκ πρωτης οψεως τα ποσοστα διαρροης παρουσιαζονται ιδιαιτερα υψηλα. Με βαση τα
ανωτερω μεσα ποσοστα διαρροης της δεκαετιας απο το συνολο των 1,365 πρωτοετων
φετος θα ανεμενε κανεις να εγκαταλειψουν τις σπουδες τους 506 ατομα εκ των οποιων 305
απο τις σχολες πλοιαρχων και 201 απο τις σχολες μηχανικων. Yπο κανονικες συνθηκες
λειτουργιας των ΑΕΝ θα ανεμενε κανεις μειωση των ποσοστων διαρροης λογω οικονομικης
κρισης, αλλα οι συνθηκες στη δημοσια ναυτικη εκπαιδευση καθε αλλο παρα κανονικες
ειναι εν ετει 2011. Συμφωνα με προσφατες κυβερνητικες δηλωσεις τα διαθεσιμα κονδυλια
για τη δημοσια ναυτικη εκπαιδευση το 2012 ησαν μετα βιας 11 εκατομμυρια με – πολυ
συντηρητικο ‐ προυπολογισμο 17 εκατομμυρια ευρω και πολλα συσσωρευμενα
προβληματα.
Η διαρροη απο τις επαγγελματικες σχολες παντως δεν ειναι αποκλειστικο φαινομενο των
ναυτικων σχολων, διαρροες παρατηρουνται και σε πολλες αλλες επαγγελματικες σπουδες
στην Ελλαδα. Σημαντικες διαρροες απο αντιστοιχες ναυτικες σχολες στην Αγγλια
επικαλειται στη διατριβη της η Gould απο διαφορες ακαδημαικες πηγες της ταξης του 8%
ανα ετος σπουδων κατα μεσον ορο, ποσοστο παρεμφερες με την Ελληνικη εμπειρια επι του
ιδιου ζητηματος.5
Κατα συνεπεια, ενα ποσοστο διαρροης κατα τη διαρκεια των σπουδων πρεπει οχι μονο να
θεωρειται πιθανο, αλλα και να λαμβανεται υποψη οσακις επιχειρουνται προβλεψεις στο
χωρο της ναυτικης εκπαιδευσης.
Στην Ελλαδα ειδικοτερα, ενας απο τους λογους που μετρουν στην αποφαση των παιδιων να
εγκαταλειψουν τις ναυτικες σπουδες ειναι οι δυσχερειες στην εκπληρωση των
υποχρεωτικων εκπαιδευτικων ταξειδιων που προβλεπονται απο το συστημα της
εναλλασσομενης εκπαιδευσης. Η εξασφαλιση μπαρκου για πολλα απο αυτα συνιστα μια
ταλαιπωρια – αν οχι μια περιπετεια – λογω διστακτικοτητας εκ μερους των ναυτιλιακων
εταιρειων να αναλαβουν το δικο τους ρολο στο συγκεκριμενο συστημα εκπαιδευσης. 6

5

Εlizabeth Alison Gould: ‘’Towards a Total Occupation: A Study of UK Merchant Navy Officer Cadetship’’ PhD
thesis, Cardiff School of Social Sciences, 2010. Ιδαιτερο ενδιαφερον παρουσιαζουν οι παρατηρησεις του
Millington τη δεκαετια του 1930 που ανεφερε διαρροη μαθητευομενων 21% κατα το πρωτο ετος, 26% κατα το
δευτερο και 32% κατα το τριτο.
6
Θα πρεπει να καταβληθει ιδιαιτερη προσπαθεια σ’ αυτο τον τομεα ωστε το εκπαιδευτικο ταξειδι να μην
αποτελει αρνητικο παραγοντα στην παραγωγη αξιωματικων. Θα μπορουσε να βοηθησει σ’ αυτο η εκδοση της
φορμας που συμπληρωνεται απο τον πλοιαρχο, η το μηχανικο του πλοιου να υπαρχει και στα Αγγλικα ωστε να
μπορει να συμπληρωνεται και απο ξενους αξιωματικους.
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Η διστακτικοτητα αυτη εγινε πιο εντονη μετα το 2008 αφενος λογω της ναυτιλιακης κρισης
και αφετερου λογω της καταργησης της επιδοτησης του πρωτου μπαρκου με αποτελεσμα
οι νεοι – και ιδιαιτερα οι νεες ‐ να κινδυνευουν να διακοπουν οι σπουδες τους λογω μη
εκτελεσης του εκπαιδευτικου ταξειδιου χωρις δικη τους υπαιτιοτητα. Αυτο ειναι
απαραδεκτο απο πασα αποψη και πολλαπλα ζημιογονο.
Το συγκεκριμενο προβλημα θετει ενα ερωτηματικο κατα ποσον η εναλλασσομενη
εκπαιδευση που εισηχθη στην Ελλαδα κατα τη δεκαετια του 1970 συμβαλλει στη
μεγεθυνση του προβληματος της ανεπαρκειας αξιωματικων στη χωρα μας.

Κεφαλαιο 3ο :
Εισοδος, παραμονη και εξοδος απο το ναυτικο επαγγελμα.

Η εισοδος του νεου αποφοιτου της ΑΕΝ στο επαγγελμα πραγματοποιειται με την πρωτη του
ναυτολογηση ως πλοιαρχος η μηχανικος Γ ταξεως σε ηλικια εικοσιδυο ετων περιπου. Η
περιοδος ναυτολογησης που προβλεπει η Συλλογικη Συμβαση Εργασιας που υπογραφεται
κατ’ ετος απο το σωματειο (ΠΕΠΕΝ η ΠΕΜΕΝ αντιστοιχα) απο τη μια πλευρα και απο την
εφοπλιστικη ενωση που εκπροσωπει το πλοιο απο την αλλη, ειναι εξι μηνες. Η περιοδος
αυτη μπορει να ειναι μεγαλυτερη εφοσον συμφωνουν επι αυτου ο ναυτικος με την
διαχειριστρια και αυτος ειναι ενας συνηθης τροπος επισπευσης της επαγγελματικης
ανελιξης του ναυτικου.
Αν και οι συγχρονες αναγκες εχουν οδηγησει σε στενοτερες σχεσεις μεταξυ γραφειων και
αξιωματικων, η εκτελεση θαλασσιας υπηρεσιας αρχιζει με προσληψη και ληγει με
απολυση. Κατα το μεσολαβουν χρονικο διαστημα μεταξυ δυο διαδοχικων ναυτολογησεων
δεν υφισταται συμβατικη σχεση μεταξυ εταιρειας και ναυτικου εκτος αν εχει υπαρξει αλλη
συνεννοηση. Η παραμονη συνεπως του ναυτικου στο επαγγελμα δεν ειναι τιποτ’ αλλο απο
μια σειρα προσληψεων και απολυσεων μεχρι να συμπληρωθουν τα συνταξιμα χρονια.
Σε αλλες ναυτικες χωρες οπως πχ στην Ολλανδια οι ναυτικοι αποτελουν μονιμο προσωπικο
της διαχειριστριας με διαφορετικες αποδοχες οταν ειναι στη στερια απο οτι στη θαλασσα.
Αυτη η ιδιαιτεροτητα στην επαγγελματικη σχεση μεταξυ ναυτικου και εργοδοτη εχει
αποτελεσει αντικειμενο αρνητικων σχολιων εκ μερους της ναυτεργασιας και η αβεβαιοτητα
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για εξευρεση εργασιας καθε τοσο εχει αναφερθει ως ενα εκ των αιτιων εγκαταλειψης του
ναυτικου επαγγελματος.
Οι αναγκες επανδρωσης των πλοιων με Ελληνικη σημαια μειωθηκαν προσφατα (2005) μετα
απο την υπουργικη αποφαση Κεφαλογιαννη για μειωση των Ελληνων αξιωματικων στις
συνθεσεις εμπορικων πλοιων για λογους ανταγωνιστικοτητας. Με βαση αυτη την αποφαση
εγιναν οι ακολουθες αλλαγες:
3,000‐30,000 κοχ

30,001‐80,000 κοχ

80,000 και ανω

Προ του 2005

8

9

10

Μετα το 2005

4

5

6

Διαφορα

4

4

4

Η μειωση θεσεων Ελληνων αξιωματικων, λαμβανοντας υποψη οτι τα πλοια με Ελληνικη
σημαια κατα το ετος αυτο ησαν 1,491, ηταν:
4 αξιωματικοι * 1491 πλοια*2 = 5,968 θεσεις για Ελληνες αξιωματικους στο δωδεμαμηνο
Επιπτωση στην αγορα εργασιας λογω εξαμηνου μπαρκου = 11,928 λιγοτερα μπαρκα/ετος

Οι θεσεις αυτες εκτοτε καλυπτονται απο αλλοδαπους αξιωματικους με οσα αυτο
συνεπαγεται απο πλευρας ναυτιλιακου συναλλαγματος προερχομενου απο την
ευρωποιηση αποδοχων. 7 Απο την αλλη πλευρα με το ανωτερω μετρο εχει διαταραχθει η
διαδικασια παραγωγης ανωτερων και ανωτατων αξιωματικων λογω της μειωσης των
θεσεων για τριτους πλοιαρχους και μηχανικους στα πλοια με Ελληνικη σημαια. Επι του
παροντος, η διαδικασια δυναται να λειτουργησει κανονικα μονο σε πλοια ανω των 80,000
κοχ στα οποια προβλεπεται ελαχιστος αριθμος 6 Ελληνων ναυτικων.
Η αποχωρηση απο το ναυτικο επαγγελμα λογω συνταξιοδοτησης συμφωνα με στοιχεια της
απογραφης ναυτικων του 2009 υπολογιζεται σε περιπου 300 πλοιαρχους Α ταξεως και σε
250 μηχανικους Α ταξεως. Για να παραμεινει ο αριθμος των εν ενεργεια αξιωματικων
σταθερος, χρειαζεται ισαριθμοι αξιωματικοι να αποκτουν διπλωματα Α ταξεως.
Συμφωνα με την ιδια πηγη, κατα το ετος 2009
πραγματοποιησαν θαλασσια υπηρεσια 2,600
πλοιαρχοι Α ταξεως και 2,300 μηχανικοι Α
ταξεως. Αν υποτεθει οτι εμειναν ενα εξαμηνο επι
των πλοιων εκαστος, αυτο σημαινει οτι
καλυφθηκαν με Ελληνες καπετανιους 1,300
βαπορια και με Ελληνες Πρωτους 1,150.
Ο αριθμος των Ελληνοκτητων πλοιων το 2009 συμφωνα με τα στατιστικα της Greek
Shipping Cooperation Committee ηταν 4,161 πλοια, εκ των οποιων 1,121 υπο Ελληνικη
7

Λαμβανοντας ως βαση ενα ελαχιστο επιπεδο μηνιαιων αποδοχων της ταξης των 5,000 ευρω ανα
αξιωματικο, το διαφυγον συναλλαγμα ειναι της ταξης των 358,000 ευρω ανα ετος.
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σημαια η οποια επιβαλλει την παρουσια επι του πλοιου οχι μονο Ελληνα πλοιαρχου και
πρωτου μηχανικου, αλλα και αλλων αξιωματικων. Η εικονα που εμφανιζεται ειναι ιδιαιτερα
ανησυχητικη δεδομενου οτι το συνολο των εν ενεργεια Ελληνων αξιωματικων Α ταξεως
μετα βιας καλυπτει τις αναγκες της Ελληνικης σημαιας, ακομα και αν εξαιρεθουν τα υπο
παραγγελια πλοια που δεν εχουν αναγκη απο την παρουσια πληρωματος παρα στο
τελευταιο σταδιο της κατασκευης πριν απο την παραδοση.8 Εαν υποτεθει οτι τα υπο
Ελληνικη σημαια πλοια χρειαζονται συνεχως την παρουσια Ελληνος πλοιαρχου και
μηχανικου, ο αριθμος τους που περισευει για τα υπο ξενη σημαια το 2009 ηταν 179 και 29
αντιστοιχα για 3,040 πλοια. Αν αφαιρεσουμε τα 150 υπο κατασκευη πλοια υπο Ελληνικη
σημαια, παλι τα νουμερα ειναι απογοητευτικα με δεδομενο το οτι Ελληνες αξιωματικοι
υπηρετουν και σε πλοια μη‐ Ελληνικων συμφεροντων.

Κεφαλαιο 4ο :
Μακροχρονιες τασεις στον Ελληνοκτητο στολο

Ο ελληνοκτητος εμπορικος στολος κατα τα τελευταια εικοσιδυο χρονια εδειξε μια τεραστια
αυξηση η οποια αποτυπωνεται στον επομενο πινακα.

Πλοια (ανω των 1,000 G/T) Deadweight Tons Μεσο μεγεθος πλοιου
1988

2,487

85,047,000

34,200 dwt

2010

3,996

258,122,000

64,600 dwt

Πηγη: GSCC

Οι ακραιες τιμες δειχνουν μια μεση αυξηση στον αριθμο πλοιων της ταξης των 68.6 πλοιων
ετησιως, αν και η μεγαλη αυξηση στον αριθμο πλοιων ελαβε χωρα κατα την πρωτη
δωδεκαετια κατα την οποια ο ετησιος ρυθμος αυξησης ηταν λιγο χαμηλοτερος των 100
πλοιων/ετος.

8

Το ετος 2010 τα υπο παραγγελια πλοια υπο Ελληνικη σημαια ησαν 189.
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Απο το ετος 2000 και μετα ακολουθησε μια πενταετια μειωσεων στον αριθμο πλοιων, η
οποια ακολουθηθηκε απο την εκτιναξη μεταξυ 2005 και 2010 κατα την οποια ο ετησιος
ρυθμος αυξησης εφθασε τα 140 πλοια. Κατα το χρονικο διαστημα των εικοσιδυο ετων το
μεσο μεγεθος πλοιου σχεδον διπλασιαστηκε, ξεπερνωντας τη διεθνη ταση για μεγενθυση
των εμπορικων πλοιων.
Αν θεωρησουμε ως μακροχρονια ταση αυξησης του ελληνοκτητου στολου τα 70 πλοια
ετησιως, αυτο σημαινει οτι οι αναγκες για επανδρωση των επιπλεον πλοιων με ενα Ελληνα
πλοιαρχο Α και ενα μηχανικο Α ησαν:
70 πλοια*2 αξιωματικους*2 εξαμηνα ανα ειδικοτητα = 280 επιπλεον αξιωματικοι/ετος
Μονο και μονο οι αναγκες επανδρωσης για τα επιπλεον των αρχικων 2,487 πλοιων (το 1988) κατα τα
εικοσιδυο ετη θα απαιτουσαν 6,160 αξιωματικους Α ταξεως εναντι των 4,900 που ναυτολογηθηκαν
το ετος 2009 (για ενα εξαμηνο εκαστος).
Αν προς στιγμη θεωρησει κανεις τις αναγκες επανδρωσης με βαση τα στοιχεια του 2010 με την ιδια
λογικη, ο απαιτουμενος αριθμος πλοιαρχων και μηχανικων Α ταξεως εντος και εκτος (σε αδεια)
πλοιων ηταν 15,984 εναντι του αριθμου της προηγουμενης παραγραφου, γεγονος που παραπεμπει
σε ενα ελλειμμα 11,084 αξιωματικων Α ταξεως – εξαιρουμενων των αναγκων για καλυψη θεσεων
στα γραφεια ‐ το οποιο για να καλυφθει με το υφισταμενο συστημα δημοσιας ναυτικης εκπαιδευσης
μεσω ΑΕΝ θα χρειαζονταν πολλα χρονια.

Για παραδειγμα, ας θεωρησουμε τους φετεινους εισακτεους στις ΑΕΝ, 804 πλοιαρχους και 561
μηχανικους. Εξ αυτων θα ηταν λογικο να αποφοιτησουν απο τις σχολες μετα τις αναμενομενες
διαρροες κατα τη διαρκεια των σπουδων μετα τετραετια 305 πλοιαρχοι και 201 μηχανικοι, οι
οποιοι μετα απο δεκαετια – στην καλλιτερη των περιπτωσεων, με μηδεν διαρροη κατα τη διαρκεια
της καριερας τους – θα αποκτησουν διπλωμα Α ταξεως. Αν απο αυτους αφαιρεθουν οι
αποχωρουντες απο το επαγγελμα λογω συνταξιοδοτησης εν ενεργεια αξιωματικοι Α ταξεως, 300
πλοιαρχοι και 250 μηχανικοι ετησιως, ο αριθμος των πλοιαρχων απλως συντηρειται στο σημερινο
ελλειμματικο του επιπεδο με 4 νεους αξιωματικους το χρονο, ενω ο αριθμος των μηχανικων
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μειωνεται κατα 49 ατομα (2.1%) ετησιως. Κατω απο αυτες τις συνθηκες, η καλυψη των αναγκων της
ελληνοκτητης ναυτιλιας απο Ελληνες αξιωματικους φανταζει ανεφικτη.9

Οπως διαπιστωνει κανεις απο το προηγουμενο διαγραμμα, υπο την προυποθεση οτι δεν θα
υπαρξουν διαρροες κατα τη διαρκεια της καριερας – μια μαλλον γενναια προυποθεση – το ισοζυγιο
αναπληρωσης των Ελληνων αξιωματικων τοσο στην περιπτωση των πλοιαρχων, οσο και στην
περιπτωση των αξιωματικων, ειναι επι του παροντος θετικο. Ομως, οι διαρροες απο το ναυτικο
επαγγελμα ειναι βεβαιες, αν και το ποσοστο τους αλλαζει απο χρονο σε χρονο κατα τροπο μη
προβλεψιμο.
Το Ελληνικο νηολογιο, σε αντιθεση με αλλα υπο τα οποια επιλεγει να λειτουργει η μεγαλη ελληνικη
ναυτιλια σημερα βρισκεται σε πτωτικη ταση. Η πτωση των τριων τελευταιων ετων συμφωνα με το
GSCC ειχε ως εξης:

Ελληνικη Σημαια – Αριθμος Πλοιων (Πλοια 1,000 dwt και ανω)
2009
2010
2011

1,121
969

Διαφορα 2009/10 : ‐152

917

Διαφορα 2010/11:

‐52

Απωλειες 2009/2011: ‐204

9

Αν τα δημοσιευθεντα στοιχεια για τον αριθμο των εν ενεργεια πλοιαρχων Α ταξεως το 2009 (2,600 ατομα)
ειναι σωστα, και οι αναγκες επανδρωσης του ελληνοκτητου στολου ησαν 7,992 το 2010, το ελλειμμα ειναι
5,392. Με το σημερινο ρυθμο, η καλυψη του ελλειμματος θα απαιτουσε 1,350 χρονια.
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Οι απωλειες του ελληνοκτητου στολου στο ανωτερω χρονικο διαστημα ειναι εξαιρετικα μεγαλες
(18.2%) και τα αιτια τους θα πρεπει να προβληματισουν τις αρμοδιες αρχες διοτι προοιονιζουν
σημαντικη πτωση της ανταγωνιστικοτητας της Ελληνικης σημαιας.
Σημειωτεον οτι η πτωση στα πλοια του Ελληνικου νηολογιου επιβεβαιωνεται και απο μετρησεις της
ΕΛΣΤΑΤ που συμπεριλαμβανει και πολυ μικροτερα πλοια (ανω των 100 κορων). Η μειωση 2010/2011
ηταν της ταξης του 3.7% (απο 2,119 σε 2,121 πλοια) συγκρινομενη με 5.4% για το ιδιο ετος με βαση
τα στοιχεια του GSCC. Αν διερωτηθει κανεις αν αυτο σημαινει κατι, η απαντηση ειναι θετικη. Η
πτωση ειναι συγκριτικα πολυ ταχυτερη στα μεγαλυτερα μεγεθη πλοιων.10
Η πτωση στη ζητηση για υπηρεσιες νηολογησης υπο την Ελληνικη σημαια θεωρειται οτι θα
χαλαρωσει, οριακα επι του παροντος, την πιεση στην αγορα ναυτικης εργασιας για αξιωματικους
διοτι καμμια αλλη απο τις αλλες σημαιες με σημαντικη συμμετοχη ελληνοκτητων πλοιων δεν
επιβαλλει τη ναυτολογηση Ελληνων αξιωματικων. Ολα παντως δειχνουν οτι οι αξιωματικοι αλλων
εθνικοτητων εχουν ριζωσει για τα καλα στα ελληνοκτητα πλοια. Ομως, το σπουδαιτερο προβλημα
που ανακυπτει απο τη συρρικνωση της Ελληνικης σημαιας ειναι οτι η επανδρωση με ξενους
αξιωματικους ενδιαμεσων βαθμων στα πλοια αποστερει τους Ελληνες αξιωματικους απο
ευκαιριες για τη συμπληρωση της απαιτουμενης θαλασσιας υπηρεσιας για τον επομενο βαθμο.
10

Εκτος της Ελληνικης, απωλειες παρουσιαζουν και οι σημαιες Παναμα, Κυπρου, Μπαχαμας, ενω κερδη της
Μαλτας, Λιβεριας και Μαρσαλ Αιλαντς.
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Κεφαλαιο 5ο :
Ζητουμενα και περιοριστικοι παραγοντες της εκπαιδευτικης πολιτικης

(i) Κυριες διαπιστωσεις

Α. Η πρωτη διαπιστωση ειναι η αβυσσαλεα διασταση μεταξυ του μεγεθους του
Ελληνοκτητου στολου και της σημερινης υποδομης ναυτικης εκπαιδευσης στην
Ελλαδα. Οι αναγκες επανδρωσης του πρωτου σε αξιωματικους ηδη
ικανοποιουνται απο αξιωματικους αλλων εθνικοτητων σ’ ολες τις βαθμιδες και
το μεγεθος αυτης της ζητησης ειναι, για τα Ελληνικα δεδομενα, αστρονομικο.11
Β. Θεωρητικα, ο αριθμος των Ελληνων Πλοιαρχων και Μηχανικων Α ταξεως
σημερα επαρκει μονο για τα πλοια υπο Ελληνικη σημαια, με ελαχιστους να
περισσευουν. Η Ελληνικη σημαια αποτελει το ¼ του Ελληνοκτητου στολου και το
ποσοστο της φθινει.
Γ. Το θεμα της επανδρωσης με κατωτερα πληρωματα εχει ηδη ληξει απο
δεκαπενταετιας υπερ των ξενων πληρωματων, ακομα και για τα πλοια με
Ελληνικη σημαια, συνεπως δεν μπορει να υπαρξει καν συζητηση για αυτα εκτος
ακτοπλοιας.
Δ. Η ναυτικη εκπαιδευση ευρισκεται ουσιαστικα στα χερια του δημοσιου το
οποιο λειτουργει δια μεσου ενδεκα ΑΕΝ διασκορπισμενων σε διαφορα σημεια
της χωρας. Η παραγωγη αξιωματικων Α ταξεως εξαρταται αποκλειστικα απο
αυτες, διοτι επι του παροντος οι προερχομενοι εξ ΕΠΑΛ δεν εξελισσονται μεχρι
την κορυφη της ιεραρχιας.

11

Αν προς στιγμη ξεχωρισουμε τα υπο ξενη σημαια απο τα υπο Ελληνικη, το 2010 και υποθεσουμε συντηρητικα
την αναγκη για οκτω αξιωματικους καθε εθνικοτητας για καθε πλοιο υπο ξενη σημαια, οι αναγκες επανδρωσης
ειναι 3,027 πλοια, επι οκτω, επι δυο (εξαμηνης διαρκειας μπαρκο), ισον 48,432. Αν σ’ αυτους προσθεσουμε τις
αναλογες αναγκες του στολου υπο Ελληνικη σημαια, η συνολικες αναγκες επανδρωσης με αξιωματικους για τον
ελληνοκτητο φθανουν στον αριθμο 63,937 αξιωματικους πασης ταξεως και εθνικοτητας.
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Ε. Η ΕΕΕ εχει υποβαλει προτασεις για αλλαγες στους εξ ΕΠΑΛ προερχομενους
αξιωματικους ωστε να μπορουν να αποκτουν διπλωμα Α ταξεως.
ΣΤ. Η διαρκεια σπουδων εναλλακτικης εκπαιδευσης ειναι τετραετης και ο
αναγκαιος χρονος για την παραγωγη ενος πλοιαρχου, η μηχανικου, Α ταξεως,
συμπεριλαμβανομενου του χρονου σπουδων ειναι στην καλλιτερη περιπτωση
δεκατετραετης. Η διαρκεια του απαιτουμενου χρονου για διπλωμα Α ταξεως
πρεπει απαραιτητως να μειωθει.
Ζ. Η ετησια παραγωγη αξιωματικων, λαμβανομενης υποψη και της διαρροης
κατα τη διαρκεια των σπουδων, απο τις ΑΕΝ στη μια περιπτωση ισουται με την
εξοδο αξιωματικων απο το επαγγελμα (Πλοιαρχοι), ενω στην αλλη (Μηχανικοι)
υστερει σημαντικα. Η διαρροη κατα τη διαρκεια των σπουδων αποτελει
γενικευμενο φαινομενο και οχι αποκλειστικα Ελληνικο.
Η. Η ΕΕΕ εχει προτεινει απο διετιας την επαναφορα της ιδιωτικης ναυτικης
εκπαιδευσης παραλληλα με τη δημοσια υπο τη μορφη ΝΕΚΕ αλλα αυτη η
προταση, παρα προσφατες δηλωσεις του αρμοδιου αναπληρωτη υπουργου δεν
εχει προχωρησει.
Θ. Το συστημα εναλλακτικης εκπαιδευσης στην εφαρμογη του συνεχιζει να
αντιμετωπιζει προβληματα, κυριως στον τομεα της εγκαιρης απορροφησης των
φοιτητων, ιδιαιτερα των κοριτσιων, απο τις διαχειριστριες.
Ι. Η προσελευση στο ναυτικο επαγγελμα κατα την τελευταια δεκαετια, με
εξαιρεση το 2011, ηταν μειωμενη, γεγονος που παραπεμπει στην αναγκη για
αναληψη πρωτοβουλιων για την επανοδο του ναυτικου επαγγελματος στα
δελεαστικα επαγγελματα. Στη Γαλλια ηδη οι σπουδες μηχανικων καταληγουν σε
διπλωμα αντιστοιχο του πανεπιστημιου με πληρη επαγγελματικα δικαιωματα
και καλες αποδοχες για εργασια στη στερια.
Κ. Η σχεση μεταξυ αξιωματικου και διαχειριστριας δεν ειναι συνεχης, αλλα
διακεκομμενη, αρχιζοντας με την προσληψη και τελειωνοντας με την απολυση
μετα απο ενα εξαμηνο. Κατ’ αυτη την εννοια, δεν υπαρχει συνεχης υπαλληλικη
σχεση οπως σε αλλες ναυτιλιες. Υπο την πιεση της στενοτητας στην εξευρεση
Ελληνων ναυτικων, ορισμενες μεγαλες εταιρειες εχουν υιοθετησει προγραμματα
συγκρατησης των αξιωματικων τους, αλλα αυτο δεν εφαρμοζεται παντου.
Λ. Η μεση αυξητικη ταση του Ελληνοκτητου στολου κατα τα τελευταια 22 χρονια
κυμανθηκε περι τα 70 νεα πλοια κατ’ ετος, εχοντας δειξει μια εκρηκτικη αυξηση
τα τελευταια πεντε χρονια κατα τα οποια ο ρυθμος αυξησης ηταν διπλασιος του
μεσου ορου. Το μεγεθος του Ελληνοκτητου στολου σημερα ειναι 3,996 πλοια
(2010) ανω των 1,000 τονων deadweight.
Μ. Το Ελληνικο νηολογιο, 917 πλοια (2011) εχει απωλεσει κατα τα τελευταια
τρια χρονια το 18.2% της δυναμικοτητας του εμβαλλοντας αμφιβολιες για την
ανταγωνιστικοτητα του.
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Λ. Η κατασταση των ΑΕΝ απο πολλες πλευρες (εγκαταστασεις, διδακτεα υλη,
προσωπικο, εξοπλισμος, προυπολογισμος) δεν ειναι ικανοποιητικη. Το Ελληνικο
δημοσιο αναμενεται να βρισκεται σε περιοδο διαρκους λιτοτητας τα επομενα
πεντε τουλαχιστον χρονια, οποτε δεν πρεπει να αναμενονται μεγαλες θετικες
αλλαγες στο καθεστως λειτουργιας των ΑΕΝ. Αντιθετα, οι αλλαγες μπορει να
ειναι προς την κατευθυνση της μειωσης του κοστους της ναυτικης εκπαιδευσης
για το κρατος. Κατα συνεπεια, η συγκυρια για την προωθηση ιδιωτικης ναυτικης
εκπαιδευσης ειναι ευνοικη.
Μ. Στην περιπτωση ιδρυσης ιδιωτικων ναυτικων σχολων χρειαζεται νεο νομικο
πλαισιο λειτουργιας τους το οποιο θα λαμβανει υποψη, μεταξυ αλλων, τους
κοινοτικους κανονες περι ανταγωνισμου αναφορικα με την επιδοτηση του
κοστους σπουδων.
Ν. Η οικονομικη κριση εχει οδηγησει σε μια μεγαλη προσελευση νεων στις ΑΕΝ η
οποια ομως μπορει να συνοδευτει απο μεγαλη διαρροη κατα τα επομενα χρονια
αν το οικονομικο κλιμα μεταστραφει.
Ξ. Η δυνατοτητα επικοινωνιας μεταξυ της αγορας εργασιας της θαλασσας και της
αγορας εργασιας στεριας ειναι πολυ περιορισμενη και πρεπει επειγοντως να
βελτιωθει και απο τις δυο πλευρες.
Ο. Μεχρι τουδε η παραγωγη αξιωματικων ΕΝ ηταν προεκταση της απαιτησης του
Ελληνικου νηολογιου για υποχρεωτικη επανδρωση απο Ελληνες. Ειναι εξεταστεο
κατα ποσον αυτη η ιστορικη εξαρτηση εχει πλεον εννοια και αν η ναυτικη
εκπαιδευση μπορει να αποτελεσει ενα γενικοτερο εξαγωγικο προιον με ωφελη
για τους αξιωματικους και τη χωρα. Η διεθνης συμβαση STCW προσφερει αυτη
τη δυνατοτητα.
Π. Η ναυτικη εκπαιδευση επι του παροντος παρεχεται αποκλειστικα με
παραδοσιακες μεθοδους διδασκαλιας εχοντας αγνοησει τα ωφελη των
συγχρονων τεχνολογιων μεσω e‐learning.
Ρ. Αντιθετα με αλλες Ευρωπαικες χωρες, τα θεσμικα οργανα της ναυτιλιας στην
Ελλαδα δεν ειχαν καμμια εμπλοκη‐ περα απο την αμφιδρομη σχεση με το
Κεφαλαιο Ναυτικης Εκπαιδευσης ‐ στο χωρο της ναυτικης εκπαιδευσης, περαν
της συμμετοχης τους στο κοστος της ετησιας καμπανιας για την προσελευση
νεων στο ναυτικο επαγγελμα. Αυτη η παθητικη σταση των θεσμικων οργανων
πρεπει να αντικατασταθει απο την ενεργο συμμετοχη τους με αναθεση σε
εντεταλμενα ατομα σε δρασεις που θα διευκολυνουν το εργο των σχολων και θα
συμμετεχουν στη βελτιωση της ναυτικης εκπαιδευσης ετος αυτων.
Σ. Οι κανονες συμπληρωσης θαλασσιας υπηρεσιας σε ξενα και υπο Ελληνικη
σημαια πλοια πρεπει αμεσα να εξισωθουν και η διαρκεια αυτης για την
αποκτηση του επομενου διπλωματος να μειωθει.
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Τ. Το κοστος επανδρωσης παραμενει ενα σημαντικο στοιχειο του running cost
ενος πλοιου και ο παραγοντας αυτος – αν κρινει κανεις απο τις εξελιξεις στην
Ελληνικη σημαια ‐ δεν πρεπει να θεωρειται δεδομενος
Υ. Η ποιοτητα της ναυτικης εκπαιδευσης συνδεεται αμεσα με την αποφυγη
λαθων τα οποια καταληγουν σε ζημιογονα γεγονοτα. Συνεπως, ο χρονος στις ΑΕΝ
δεν πρεπει να δαπαναται σε απηρχαιομενα εγχειριδια και πρακτικες, αλλα να
εστιαζεο στο loss prevention.
Φ. Η εξοικειωση των φοιτητων των ΑΕΝ με την τελευταια λεξη της τεχνολογιας
στα πλοια πρεπει να αποτελεσει πρωτη προτεραιοτητα των σχολων.
Χ. Πρεπει να εξεταστει η περιπτωση κινητρων για παραμονη στο ναυτικο
επαγγελμα μετα τη συμπληρωση του ελαχιστου χρονου για συνταξιοδοτηση.

(ii) Ερωτησεις και απαντησεις

1. Ειναι σημερα εφικτη η ικανοποιηση των αναγκων επανδρωσης του Ελληνοκτητου στολου?
Οχι, ουτε καν ως προς αξιωματικους Α ταξεως. Ενα τετοιο εγχειρημα θα απαιτουσε ριζικες
αλλαγες και προοπτικη τουλαχιστον τριακονταετιας με τα σημερινα μεγεθη.
2. Ειναι σημερα εφικτη η ικανοποιηση των αναγκων του στολου υπο Ελληνικη σημαια?
Οριακα ναι, αν δεν υπηρχε επανδρωση πλοιων με ξενη σημαια, ως προς τους Πλοιαρχους Α
ταξεως, οχι ομως ως προς τους Μηχανικους Α ταξεως.
3. Υπαρχει επαρκης προσελευση προς το ναυτικο επαγγελμα?
Υπο κανονικες συνθηκες, οχι, υπο συνθηκες οικονομικης κρισης, υπαρχει καλλιτερη
προσελευση.
4. Μπορει να μειωθει το χρονικο διαστημα που απαιτειται για την παραγωγη αξιωματικων Α
ταξεως?
Ναι.
5. Μπορει να παραταθει η παραμονη αξιωματικων καθε βαθμιδας στο επαγγελμα μετα το
οριο συνταξιοδοτησης?
Ναι, εντος πλαισιων.
6. Δυναται να προσμετρα ο χρονος θαλασσιας υπηρεσιας σε πλοια υπο ξενη και Ελληνικη
σημαια κατα τον ιδιο τροπο?
Ναι.
7. Μπορει να βελτιωθει το επιπεδο της δημοσιας ναυτικης εκπαιδευσης αμεσα?
Οχι, υπο τις κρατουσες συνθηκες.
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8. Δυναται να αυξηθει η προσφορα αξιωματικων Α ταξεως μεσω ΕΠΑΛ?
Ναι.
9. Θα αυξανε την προσελευση αξιωματικων καριερας η λειτουργια ιδιωτικων σχολων ναυτικης
εκπαιδευσης?
Ναι.
10. Υπαρχουν προβληματα απορροφησης Ελληνων αξιωματικων σημερα?
Οχι, με την προυποθεση οτι δεν ειναι προβληματικοι.
11. Μπορει να εξαφανιστει η διαρροη κατα τη διαρκεια των σπουδων στις ΑΕΝ?
Οχι
12. Μπορει η καταβολη διδακτρων να μειωσει τη διαρροη?
Ναι
13. Μπορει η καταβολη διδακτρων να περιορισει την προσελευση?
Ναι, στην περιπτωση που δεν θα υπαρχει δωρεαν ναυτικη εκπαιδευση.
14. Μπορει το συστημα εναλλακτικης εκπαιδευσης να συντελει στη διαρροη?
Ναι, αλλα αν δεν υπηρχε θα ηταν μεγαλυτερη η διαρροη κατα τα πρωτα ετη καριερας.
15. Η αναζητηση εργασιας μετα απο καθε μπαρκο αποτελει αιτιο εγκαταλειψης του
επαγγελματος?
Ναι
16. Ειναι γεγονος οτι η Ελληνικη σημαια πραγματοποιει απωλειες?
Ναι
17. Ειναι σκοπιμο να αποκατασταθει η ανταγωνιστικοτητα της?
Ναι
18. Ειναι εφικτη η παραγωγη αξιωματικων ως εξαγωγιμο προιον?
Ναι
19. Μπορει να αυξηθει σημαντικα η δυναμικοτητα των ΑΕΝ υπο τις κρατουσες συνθηκες?
Οχι
20. Μπορει η διαθεσιμοτητα Ελληνος αξιωματικου να οδηγησει στην απολυση αλλοδαπου στη
θεση?
Οχι αμεσα και οχι απαραιτητα.
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21. Επιδοτουνται οι ασφαλιστικες εισφορες Ελληνων αξιωματικων (εργαζομενου και
εργοδοτου) σημερα?
Οχι.
22. Επιδοτουνται τα εισητηρια απο και προς το πλοιο στα πλοια Ελληνικης σημαιας σημερα?
Οχι
23. Εκπαιδευονται οι νεοι αξιωματικοι στη τελευταια λεξη της τεχνολογιας στις ΑΕΝ?
Οχι
24. Εχουν αναμιξη τα θεσμικα οργανα της Ελληνικης ναυτιλιας στη ναυτικη εκπαιδευση?
Οχι
25. Ποιος εχει την αρμοδιοτητα για διαχειριση της ναυτικης εκπαιδευσης στην Ελλαδα σημερα?
Το Λιμενικο Σωμα.
26. Υπαρχει επικοινωνια μεταξυ εφοπλισμου και ναυτικης εκπαιδευσης σημερα?
Οχι
27. Ειναι ικανοποιητικα τα αποτελεσματα της δημοσιας ναυτικης εκπαιδευσης σημερα?
Οχι
28. Ειναι συνολικα επιθυμητο το ναυτικο επαγγελμα μεταξυ των νεων?
Οχι, οπως γενικοτερα στη Δυση.
29. Υπαρχουν περιθωρια για βελτιωση της ελκυστικοτητας του ναυτικου επαγγελματος?
Ναι
30. Εχει αυτο αποτελεσει αντικειμενο προβληματισμου κατα τα τελευται τριαντα χρονια?
Οχι.

Κατοπιν των ανωτερω διαπιστωσεων και ερωτηματων περι του εφικτου
διατυπωνονται οι εξης γενικοι αξονες πολιτικης εν σχεσει προς την επανδρωση
πλοιων Ελληνικων συμφεροντων με Ελληνες αξιωματικους.
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(iii) Τεσσερις Εφικτοι Στοχοι – Τεσσερις προκλησεις για τον κλαδο

1)

Η προσφορα αξιωματικων πρεπει να αυξηθει γενικοτερα για
πολλους και σημαντικους λογους. 12 Για να επιτευχθει αυτο το
ναυτικο επαγγελμα πρεπει να καταστει ελκυστικο στους νεους
για να υπαρχει προσελευση και παραμονη σ’ αυτο. Εαν αυτο
δεν καταστει δυνατο, η Ελληνοκτητη ναυτιλια ολοενα και θα
διεθνοποιειται ως προς την επανδρωση, θετοντας
μακροχρονιως ερωτηματικα ως προς τη διατηρηση της θεσης
της στις διεθνεις αγορες. Η επικοινωνια της ναυτικης αγορας
εργασιας με την αγορα εργασιας στη στερια κατα το Γαλλικο
προτυπο θα πρεπει να αποκατασταθει με σκοπο να γινει το
επαγγελμα πιο ελκυστικο.

•
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Η προσφορα αξιωματικων εχει σχεση τους εξης παραγοντες που πρεπει να εξεταστουν ξεχωριστα:

‐

Προσελευση στη ναυτικη εκπαιδευση

‐

Διαρροες κατα τις σπουδες

‐

Διαρροες κατα την καριερα

‐

Χρονος σπουδων

‐

Διαρκεια θαλασσιας υπηρεσιας για προαγωγη

‐

Ελαχιστη θαλασσια υπηρεσια για συνταξιοδοτηση

‐

Κινητρα για παραμονη στο επαγγελμα μετα τη συμπληρωση του ελαχιστου οριου.

‐

Δυναμικοτητα και παραγωγικοτητα ναυτικων σχολων καθε μορφης.

‐

Χρηση νεων τεχνολογιων στη μετεκπαιδευση και δια βιου μαθηση.

‐
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2)

Η ναυτικη εκπαιδευση πρεπει να εκσυγχρονιστει, να
βελτιωθει απο πλευρας ποιοτητας και να γινει πιο
παραγωγικη σε αριθμο αποφοιτων ωστε να καλυπτεται η
μεγαλυτερο μερος της ζητησης. Η ιδιωτικη ναυτικη εκπαιδευση
αναμενεται να εχει θετικη συνεισφορα σ’ αυτο τον τομεα. Η
ναυτικη εκπαιδευση ως παρεχομενη στη ναυτιλια υπηρεσια
πρεπει να ανεξαρτητοποιηθει απο το νηολογιο και να
αποτελεσει μια ξεχωριστη δραστηριοτητα με ευρυτερες
επιδιωξεις.

3)

Επιβαλλεται η πληρης εκμεταλλευση των ευκαιριων που
προσφερουν οι νεες τεχνολογιες μαθησης εξ αποστασεως. Η
ενεργοποιηση των θεσμικων οργανων της ναυτιλιας σε
θεματα ναυτικης εκπαιδευσης εχει μεν καθυστερησει, αλλα θα
φερει θετικα αποτελεσματα.

4) Επιβαλλεται η εξεταση και βελτιωση της σχεσης cost/benefit
εν σχεσει με τη χρηση Ελληνων αξιωματικων. O Eλληνας
ναυτικος, οπως εξαλλου και ο καθε επαγγελματιας, πρεπει να
πειθει τον εργοδοτη του οτι αξιζει τα χρηματα που κερδιζει.
Απο τη στιγμη που περασει απο το μυαλο του εργοδοτη οτι η
σχεση κοστους/ωφελειας εχει διαταραχθει, αρχιζει η
αντιστροφη μετρηση για την αντικατασταση του. Κατα
συνεπεια, ο Ελληνας αξιωματικος, και κατ’ επεκταση η ναυτικη
εκπαιδευση συνολικα, θα πρεπει να πειθει για τις εξαιρετικες
του επαγγελματικες αρετες, αλλοιως εκ των πραγματων θα
βρεθει εκτος αγορας.
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Κεφαλαιο 6ο :
Παραδοχες και Σεναρια

Οι παραδοχες αποτελουν αναποσπαστο κομματι οποιασδηποτε αποπειρας να προβλεφθουν
μελλοντικες εξελιξεις και για αυτο το λογο πρεπει παντοτε να ειναι ρητες και να αναφερονται στην
αρχη της εργασιας. Οι παραδοχες, ως γνωστον, διαμορφωνουν το αποτελεσμα και η εισαγωγη, η
αφαιρεση μιας παραδοχης μπορει να οδηγησει σε αρδην διαφορετικες προβλεψεις.

Γενικες Παραδοχες
Παραδοχη Πρωτη: Η ελληνικη σημαια δεν θα παρουσιασει μεγαλη μειωση στον αριθμο πλοιων τα
επομενα χρονια
Παραδοχη Δευτερη: Δεν θα αλλαξει το σημερινο status quo στο Διεθνη Οργανισμο Εμποριου
Παραδοχη Τριτη: Η απορροφηση των φοιτητων απο τα πλοια στα πλαισια της εναλλακτικης
εκπαιδευσης δεν θα παρουσιαζει τα σημερινα προβληματα.
Παραδοχη Τεταρτη: Η προοδος της τεχνολογιας δεν θα αφαιρεσει θεσεις αξιωματικων απο τα
εμπορικα πλοια.
Παραδοχη Πεμπτη: Η προμηθεια αξιωματικων και πληρωματων δεν θα καταστει στρατηγικος στοχος
χωρων με χαμηλο κατα κεφαλην εισοδημα και μεγαλο πληθυσμο.
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Παραδοχη Εκτη: Ο Ελληνας αξιωματικος θα εχει θετικη σχεση cost/benefit

Σεναριο Πρωτο: Ενισχυση των ΑΕΝ/Μειωση χρονου/Μειωση διαρροης

Προδιαγραφη
1.

Αυξηση των εγγραφων στις ΑΕΝ κατα 20% εν σχεσει με τους εισαχθεντες το 2011

2.

Μειωση της διαρκειας σπουδων κατα ενα εξαμηνο

3.

Μειωση της διαρροης κατα τη διαρκεια των σπουδων στο 20%

Συνεπειες

•

Εισαγομενοι Πλοιαρχοι:

965

•

Εισαγομενοι Μηχανικοι:

673

•

Συνολο εισαγομενων :

1,638

•

Αποφοιτοι μετα 3.5 ετη:

1,311
Αποτελεσμα
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Με βαση τα ισχυοντα σημερα, μετα το περας των σπουδων στις ΑΕΝ οι νεοι αξιωματικοι αναμενεται
να ειναι 859 ατομα μετα παρελευση τετραετιας. Αν ισχυσουν οι προδιαγραφομενες στο σεναριο
αλλαγες, μετα 3.5 ετη θα ειναι 1,311, δηλαδη 452 ατομα επιπλεον η 52.6%. Υποθετοντας οτι δεν
υπαρχουν διαρροες κατα τη διαρκεια της καριερας θα εχουμε:
Με τα ισχυοντα σημερα (μετα δεκαετια):

499 Πλοιαρχοι Α και 360 Μηχανικοι Α

Με το Πρωτο Σεναριο (μετα 9 ετη και 6 μηνες):

772

«

539

«

Συμπερασμα:
Με τις αλλαγες που εισηχθησαν με το Πρωτο Σεναριο θα υπαρξουν 273 περισσοτεροι Πλοιαρχοι Α
και 179 περισσοτεροι Μηχανικοι Α κατα ενα εξαμηνο νωριτερα.
Ανεφικτο υπο τις σημερινες συνθηκες.

Σεναριο Δευτερο: ΑΕΝ συν ΝΕΚΕ συν Πτυχιουχοι/Τριετης φοιτηση/Μειωσεις διαρροης/Πτυχιουχοι

Προδιαγραφη
1.

Ενεργοποιηση του νομου περι σχολων Ναυτικης Επαγγελματικης Εκπαιδευσης και
Επιμορφωσης.

2.

Προσελευση στις ΑΕΝ οπως το 2011, διαρροη κατα 25% μικροτερη (27%)

3.

Προσελευση στις ΝΕΚΕ: 20% του αριθμου ΑΕΝ κατα το πρωτο ετος εφαρμογης

4.

Διαρροη απο τις ΝΕΚΕ κατα τη διαρκεια των σπουδων: 15%

5.

Μειωση διαρκειας σπουδων με αυξηση ωρων/εβδομαδα σε ΑΕΝ/ΝΕΚΕ στα τρια χρονια.

6.

Μειωση της θαλασσιας υπηρεσιας κατα δυο εξαμηνα για την αποκτηση διπλωματος Α
ταξεως.

7.

Ισοβαθμα διπλωματα ΑΕΝ και ΝΕΚΕ στα πλαισια εναλλασσομενης εκπαιδευσης.
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8.

Δυνατοτητα αποπληρωμης διδακτρων ΝΕΚΕ μετα την πρωτη ναυτολογηση.

9.

Εξετασεις για την αποκτηση αποδεικτικων ναυτικης ικανοτητας ανεξαρτητα απο προελευση
του φοιτητου.

10. Δημιουργια προυποθεσεων για προσελκυση σε τμηματα μετατροπης δυο εξαμηνων
ανεργων πτυχιουχων πανεπιστημιων σε αξιωματικους ΕΝ στις ΝΕΚΕ και εφοσον επιθυμουν
στις ΑΕΝ, αρχης γενομενης απο συναφεις ειδικοτητες, απο τον ΟΑΕΔ.
11. Οι πτυχιουχοι μετα απο εξετασεις θα αποκτουν διπλωμα Γ ταξεως και μετα απο θαλασσια
υπηρεσια 12 μηνων θα μπορουν να δωσουν εξετασεις για διπλωμα Β ταξεως.
12. Προσελευση πτυχιουχων στα τμηματα μετατροπης κατα το πρωτο ετος: 15% των εις ΑΕΝ
κατα το πρωτο ετος εφαρμογης.
13. Διαρροη πτυχιουχων κατα τη διαρκεια φοιτησης στα τμηματα μετατροπης: 20%

Συνεπειες
•

Προσελευση σε ΑΕΝ (2011) : Πλοιαρχοι 804, Μηχανικοι 561, συνολο 1,365

•

Προσελευση στις ΝΕΚΕ :

«

160,

«

112,

«

272

•

Προσελευση εκ πτυχιουχων:

«

120,

«

84,

«

204

•

Συνολα

•

ΑΕΝ μετα απο διαρροη 27%: Πλοιαρχοι 587, Μηχανικοι 410 συνολο

997

•

ΝΕΚΕ μετα απο διαρροη 15%:

«

136

«

95

«

231

•

Πτυχιουχοι «

«

100

«

67

«

167

•

Συνολα

823

«

572

«

1,395

1,084

«

20%:

757

1,841

Αποτελεσμα

Μετα την παρελευση οκτω ετων, 1,365 νεοι αξιωματικοι ΕΝ χωρις επιπλεον κοστος.

Αναλυτικα,
¾ 823 Πλοιαρχοι, (εναντι 499 σημερα, 39.3% επιπλεον),
¾ 572 Μηχανικοι (εναντι 360 σημερα, 37% επιπλεον).
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Λογω της ανεργιας στα επαγγελματα της στεριας η προσελευση στο ναυτικο επαγγελμα μπορει μετα
την πρωτη χρονια να φθασει, η να ξεπερασει την προσελευση στις ΑΕΝ. Πολυ αισιοδοξο μεν, αλλα
εφικτο.

Σεναριο Τριτο: Διεθνεις σπουδες/ΙSO/Πτυχιουχοι/Δανεια&Συμβολαια/Τριετεις σπουδες

Προδιαγραφη

1.

Ναυτικη εκπαιδευση με διεθνεις προδιαγραφες σε δημοσιες και ιδιωτικες σχολες.

2.

Γλωσσα σπουδων η Αγγλικη.

3.

Ολες οι σχολες με ISO για ελεγχομενη ποιοτητα αποφοιτων.

4.

Τριετης φοιτηση.

5.

Μειωση της θαλασσιας υπηρεσιας για διπλωμα Α ταξεως κατα δυο εξαμηνα.

6.

Ισοβαθμα διπλωματα ΝΕΚΕ και ΑΕΝ.

7.

Δημοσιες και ιδιωτικες σχολες προσβασιμες απο ξενους υπηκοους.

8.

Ταχυρρυθμα τμηματα μετεκπαιδευσης για επικοινωνια των αγορων.

9.

Δανεια σε φοιτητες ιδιωτικων σχολων σε συνδυασμο με συμβολαια απασχολησης σε
ναυτιλιακες εταιρειες.

Συνεπειες
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Θεσμικα Οργανα Ναυτικης Εκπαιδευσης στο Εξωτερικο

Merchant Navy Training Board (UK)
With a history stretching back to 1937, when it was founded by the Chamber of Shipping and its
predecessors, the MNTB is the authoritative centre of expertise and information on careers,
qualifications, education and training, and skill needs and issues in the industry.
The MNTB works closely with shipping and ship management companies, nautical educational
establishments and organisations, seafarer trade unions, the Maritime and Coastguard Agency and all
industry organisations with an interest in seafarer education and training.
The MNTB provides the link to government departments and bodies involved with the shipping
industry as well as those involved with the UK skills agenda, education and training developments.
This includes the Department for Transport (DfT), the Department for Business, Innovation and Skills
(DBIS), the UK Commission for Employment and Skills (UKCES) and UK education regulatory authorities
and bodies. The MNTB works closely with the Maritime Skills Alliance to achieve joint aims with
partner organisations in the maritime sector.
The MNTB carries out a wide range of careers promotion activities, including having recently managed
the project with Scottish Television for a six part TV Series called The Merchant Navy, which was
screened in autumn 2008. The MNTB is also a key partner in the Sea Vision campaign.
The MNTB is a voluntary body and a part of the Chamber of Shipping, the trade association for the UK
shipping industry. The work of the MNTB is overseen by a board made up of representatives of
shipping companies, seafarer unions, maritime educational establishments and interests, and the
Maritime and Coastguard Agency (MCA). The Department for Transport and the Maritime Skills
Alliance are also represented on the Board.

The aims of the Board are to:
1.

2.

3.

keep under review the current and future skill requirements of the shipping industry and
assist companies to meet identified needs that contribute to long term competitiveness,
develop the potential of individuals and help secure the UK’s maritime skills base;
create a flexible structure of qualifications, learning pathways and education and training
arrangements based on national occupational standards which ensure compliance with
statutory standards and achievement of degree, HNC/D and/or vocational qualifications;
promote British Shipping and careers in the Merchant Navy as an industry of the future, well
managed, technologically advanced and committed to respecting the environment.

MNTB activities include:
•
•
•
•
•

Identifying skill needs in the industry and how they can be achieved;
developing and maintaining National Occupational Standards for marine operations, shore
based ship management and maritime hospitality management;
developing, maintaining and approving seafarer education and training programmes,
mandatory and industry agreed courses;
publishing training information, including Training Record Books and Workshop Skills booklets
as part of the approved programmes followed by all new officer trainee entrants to the
industry;
promoting careers in the Merchant Navy and shore-based ship management, and linking into
wider maritime sector careers promotion through the Sea Vision campaign;
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•
•
•

managing the Merchant Navy Training Provider (MNTP) to ensure unemployed seafarers are
able to access government funding for continuing training and certification;
managing the Chamber of Shipping’s annual safety competition and prize-giving ceremony;
working with the Maritime Skills Alliance (MSA) for UK maritime skills development purposes

Our Board Members
The Board's Chairman is Commodore David Squire, CBE, FNI, FCMI.

Commodore David
Squire is a Master
Mariner and
experienced senior
manager.
Since his retirement
from the Royal Fleet
Auxiliary in
1999, David has
remained active in the
maritime world,
through his
membership of the
Nautical Institute's
Papers and Technical
Committee; as a
member of Council
and of the Operations
Committee of the
Royal National
Lifeboat Institution;
and as a Trinity House
Navigational
Examiner.
David is the editor of Alert!, the award-winning International Maritime Human Element Bulletin, and
the editor of the Journal of the Honourable Company of Master Mariners. He was a consultant editor
to the Lloyd's Register publication The Human Element - an introduction and was a consultant to
Lloyd's Register in the formulation of their Human Element Gap Analysis project.
David is general secretary to the Marine Accident Investigators' International Forum (MAIIF), an
international non-profit organisation dedicated to the advancement of maritime safety and to the
prevention ofmarine pollution through the exchange of ideas, experiences and information acquired
in marine accident investigation.
As an Elder Brother of Trinity House David is the Director of Maritime Training responsible for the
Trinity House Merchant Navy Scholarship Scheme, which offers bursaries to up to 30 men and women
annually who wish to train to be deck, engine or electro-technical officers in the merchant service;
and for the Professional Yachtsman Bursary Scheme, which offers bursaries to men and women who
want to train as deck officers in the superyacht sector.

The Board consists of:
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Employer members
Mr Tom Graves, Personnel Director The Maersk Company Ltd
Captain Andrew Cassels, Technical Vice President Safety, Health, Marine & Engineering and SPU
Marine Authority, BP Shipping
Mr John Marden, recently retired as Director, International and Corporate Affairs, Carnival UK
Captain Kevin Slade, Personnel Director Northern Marine Management
Mr Tim Springett, Head of Labour Affairs the Chamber of Shipping
Seafarer organisations
Mr Mark Dickinson, General Secretary, Nautilus International
Mr Allan Graveson, Chairman, MNTB Technical Committee and National Secretary, Nautilus
International
Mr Steve Todd, RMT National Office
Mr Ken Usher, RMT Midlands Division
Educational members
Dr Chris May, Former Vice-Principal, South Tyneside College
Mr Andy Hair, Director, Warsash Maritime Academy
Mr Brian Thomas, Director, The Marine Society
Mr Richard Speight, Vice-Principal, City of Glasgow College
Maritime and Coastguard Agency
Captain Roger Towner, Head of Seafarer Services and Ship Registration
Observer status
Department for Transport
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Training
Training is part of the bedrock on which the maritime economy is built. It is what sustains
companies and allows them to maintain
their added value. France has developed comprehensive career routes for all occupations in
the maritime sector and offers a wide range of training options from the CAP (a 2‐year
vocational diploma) to ‘bac+5’ (Masters degree). France has also undertaken
measures to reform the training given in merchant navy colleges to be better prepared for
the challenges to come.
The French Maritime Institute (IFM) keeps an up‐to‐date list of all maritime training facilities
in France, including the addresses and particulars of all centres. For more information see its
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website http://ifmer.org , where all your questions will be answered.

Centre Européen de Formation Continue Maritime
A

centre

catering

for

maritime

professionals.

The CEFCM (European Maritime Training Centre) caters for the needs
(training/occupations/jobs) of specialists in the maritime sector, offering tailored
training courses, active teaching methods and a staff of instructors with experience
gained in the field.
www.cefcm.fr
DCI/NAVFCO
A naval component of Défense Conseil International, transfers the expertise of the
French
Navy
to
foreign
navies
through
technical
and operational training, instruction and assistance especially in the field of maritime
security and safety

L’École Navale
The naval graduate college (Grande école de la mer)
has trained all officers of the French Navy in Brest for
180 years. Benefiting from its perfect setting and
purpose-built infrastructures, the college offers
advanced theoretical and practical teaching, open to
students from abroad, in three main fields of education:
human sciences and military training, seamanship and
training in the various branches of engineering.
Depending on the course selected, the college enables students to obtain qualifications
up to Masters level (bac + 5): “ingénieur de l’école navale” or professionnal master..
www.ecole-navale.fr

École de management de Normandie
The Ecole de Management de Normandie and its Port
Management Training and Research Institute (IPER,
based in Le Havre) specialized in port training,
shipping, logistics and international trade, offer
continuing education seminars and degree-level
training programs : MSc supply Chain Management, MSc International Logistics and
Crisis Management, and since 2010, an MBA in Maritime Studies, Transport and
Logistics.
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www.em-normandie.fr

Euromed Management
Euromed Management School is now among the top 10 French university level
management schools or ‘grandes écoles’ and the top 20 European business schools. It
offers 3 advanced training programmes for the maritime industry:
•
M.Sc.
in
Maritime,
International
and
Logistics
Management,
•
Master
of
International
Maritime
Management,
• and now the prestigious new Executive Maritime MBA: a degree of international
calibre introduced in 2008.
www.maritimemba.com

Port Revel
Inventor of the concept and recognised as a world leader,
Sogreah-Port Revel provides instruction on ship handling for
harbour pilots, captains and officers using 1/25 scale models of
11 ships and 3 tugs on a 5 ha lake equipped with a DGPS
tracking
system.
In 2009-2010 the lake was enlarged by 25% and 2 new vessels were added to the
fleet: a container ship of 8,500 TEU and a Q-Max gas carrier of 265,000 m3.
In 2010, Port Revel was assessed, approved and certified by DNV to its certification
standard
3.201
- Learning Programmes - (SeaSkill™).
www.portrevel.com

Buzulier HR consulting
Buzulier HR Consulting is a firm of consultants that provides specialist advice on
training,
recruitment
and
institutional
relations.
Focused mainly on training, Buzulier HR Consulting organises specific training
courses and manages complete training programmes for its clients.

Université de Nantes
• Bachelor and Masters degrees in shipping‐trading: the IUP Maritime Finance, Banking,
Insurance and Logistics centre (I.E.M.N.‐
IAE) of the University of Nantes offers a 3 year course in transport, shipping and port
logistics, commerce and international finance
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• Bachelor and Masters degrees in international maritime finance and logistics:
In March 2010, the Vice‐chancellor of the University of Nantes, the director of the Ecole
Centrale de Nantes, and the Director of Maritime Affairs, on behalf of the future Ecole
Nationale Supérieure Maritime (ENSM), signed an agreement to establish a programme
of mutual interest in higher education and research.
This agreement allows for the introduction of Bachelor and Masters
degrees in international maritime finance and logistics at the ENSM in Nantes in September
2010. This Master’s degree is included
in the Fédération de Recherche Pôle Mer Littoral of the University of Nantes (FED‐4111), a
multi‐disciplinary research organisation with around 270 researchers in 8 laboratories, and
with some twelve Masters specialities in maritime sectors.

www.univ-nantes.fr
Recruitment
The crisis in the economy, especially the maritime economy, has put pressure on
employment
in
the
maritime
industries
in
France.
However, not all sectors of this maritime economy are affected to the same degree.
In addition, although the crisis has temporarily eased the chronic shortage of qualified
officers
and
sailors
not
only
in
France
but
around the world, the overall trend – based on an estimate still at 15 billion tonnes of
goods transported in 2020 (against 7 at present) – is unlikely to be reversed. So for a
country such as ours the difficulty is managing this situation in the short term, without
affecting efforts to develop and improve our maritime training system.
In 2009, the French Navy recruited 3,451 officers, petty officers and ratings. The
forecast for 2010 is 3,000.
Several organization provide services to fill these recruitment needs:

CLIC&SEA
Clic&Sea – the leader in the French market - is an employment web site that
specialises in the naval and maritime sectors. A true ally of HR departments,
Clic&Sea offers three types of services: the publication of job adverts, a targeted CV
bank
and
contact
Facilities...
www.clicandsea.fr
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H2P
A human resources consultant and training organisation devoted to the recruitment of
generalists and specialists, group and/or Individual retraining courses, training in
morphopsychology adapted to the sales force and team building for managerial staff.
www.h2pconsulting.com

Inter Pôle Naval et Industrie
Strongly influenced by the local economy, Inter Pole has created a spin-off company,
Inter
Pole
Naval
and
Industry,
whose
agencies
specialize in naval engineering jobs in Lorient, Concarneau and Brest.
Temporary
staffing,
recruitment,
training
courses
and
human
resource solutions ; Our agencies provide unique expertise in this field!.
www.inter-pole.fr

La Touline
The only association devoted entirely to the professional placement of maritime
personnel,
LA
TOULINE
was
established
in
1989
by
sailors
for
sailors.
Its team of paid and voluntary staff offers professional advice and mentoring, based
on
its
experience
and
unrivalled
network
of
partners.
www.latouline.com
Retraining
Developing career transition pathways between the Merchant Navy and the
Navy.
Servicemen from all ranks and with varying lengths of service leave the French Navy every
year. Given their professional experience, some of them wish to transfer to the civil
maritime sector, to jobs ashore or on merchant ships or fishing boats, or in the leisure
boating industry.
In response to this demand, the Department of Maritime Affairs (DAM), the French Navy and
the CMF have worked together to develop a simplified system of equivalent qualification
ratings aimed at helping those servicemen in career transition to obtain the merchant navy
qualifications needed to work in companies in the maritime sector.
The Defence Department’s re‐employment initiative Défense Mobilité facilitates links
between maritime companies and Navy sailors in career transition.

www.defense-reconversion.fr
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