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ΘΕΜΑ:  «Απάντηση  της  υπ'  αριθ.  πρωτ.  1789/08-11-2019  Ερώτησης  των  Βουλευτών  κ.  Γ.
Μαρίνου, κ. Χ. Κατσώτη, κας Δ. Μανωλάκου και κ. Λ. Στολτίδη».

Σε απάντηση της εν θέματι Ερώτησης σας γνωρίζουμε ότι η τελευταία αναθεώρηση της
Διεθνούς Σύμβασης STCW για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης
φυλακών  των  ναυτικών  του  1978,  η  οποία  κυρώθηκε  με  τον  ν.  1314/1983  (Α΄  2),
πραγματοποιήθηκε το 2010 και ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το π.δ. 79/2012 (Α΄
137).  Η  αναθεώρηση  αυτή  αποσκοπούσε  στην  ενίσχυση  της  ασφάλειας  των  πλοίων,  της
προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, μέσω της
αύξησης των επιπέδων εκπαίδευσης των ναυτικών και της πιστοποίησης των προσόντων τους,
σύμφωνα πάντα και με την εξέλιξη της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται  στα πλοία και  στη
διεξαγωγή της ναυσιπλοΐας εν γένει. 

Με την αναθεωρημένη Σύμβαση καθορίζονται νέες απαιτήσεις ως προς την παρεχόμενη
εκπαίδευση,  τα  προσόντα,  τις  προϋποθέσεις  πιστοποίησης  και  τήρησης  των  φυλακών  των
ναυτικών των κλάδων προσωπικού καταστρώματος, μηχανής και τηλεπικοινωνίας των πλοίων.
Σε  εκτέλεση  των  παραπάνω  εκδόθηκε  το  π.δ.  141/2014  «Προϋποθέσεις  απόκτησης
αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις –
Αντικατάσταση  Προεδρικού  Διατάγματος  243/1998»  (Α΄  232)  και  η  υπ΄  αριθ.
3636/04/2015/13.05.2015  Υ.Α.  (Β΄  1013)  για  τις  προϋποθέσεις  αντικατάστασης  των
αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας. 

Επισημαίνεται ότι με βάση αντίστοιχες διαδικασίες είχαν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο
και  εφαρμοστεί  για  τους  μετέχοντες  στο  ελληνικό  σύστημα  ναυτικής  εκπαίδευσης  οι
προηγούμενες τροποποιήσεις της ΔΣ STCW του έτους 1995. Συγκεκριμένα, με το π.δ. 243/1998
(Α΄ 181) καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και τα
δικαιώματα  υπηρεσίας  στα  πλοία  και  με  τις  αριθμ.  πρωτ.  3636/01/2000/04-04-2000  και
3636/03/2001/23-02-2001  Υ.Α.  καθορίστηκαν  οι  διαδικασίες  έκδοσης  των  νέου  τύπου
πιστοποιητικών και οι προϋποθέσεις αντικατάστασης των παλαιών μέχρι την 01η-02-2002. Όλοι
οι κατέχοντες πιστοποιητικά ναυτικής ικανότητας εκδοθέντα πριν την πλήρη εφαρμογή της ΔΣ
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STCW, είχαν τη δυνατότητα να τα αντικαταστήσουν όχι μόνο ως την ως άνω αναγραφόμενη
ημερομηνία, αλλά και κατόπιν διασταλτικής ερμηνείας, μέχρι τη λήξη της περιόδου εφαρμογής
του συγκεκριμένου νομικού καθεστώτος της ΔΣ STCW, ήτοι μέχρι την  31η-12-2016, φοιτώντας
στα  απαραίτητα  σχολεία  τα  οποία  λειτουργούσαν  ως  τότε.  Μετά  την  01η-01-2017 τα
αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του π.δ. 141/2014 (Α΄
232), εκδίδονται και ισχύουν καλύπτοντας τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου π.δ. 

Η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, παρ΄ ότι από
το 1995 υπήρξε αναθεώρηση της ΔΣ STCW και εφαρμόσθηκαν νέα προγράμματα από το 2002 τα
οποία αντικαταστάθηκαν το 2013 μετά και την τελευταία αναθεώρηση (π.δ. 79/2012), εξετάζει
τη  δυνατότητα  τροποποίησης  του  κείμενου  κανονιστικού  πλαισίου  έτσι  ώστε  μετά  από
συγκεκριμένη εκπαίδευση, οι ναυτικοί θα δύνανται να αντικαταστήσουν – εκσυγχρονίσουν τα
Διπλώματα Ε.Ν. που κατέχουν.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

   ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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