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Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εγκρίθηκε ομόφωνα από την Τριμελή 

Εξεταστική Επιτροπή που ορίσθηκε από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος 
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Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

στην Ναυτιλία. 
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- Κα Μαρία Μηλιαράκη-Μαρκοπούλου (Επιβλέπουσα) 
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- Κα Χριστίνα Καραμπέτσου 

Η έγκριση της Διπλωματικής Εργασίας από το Τμήμα Ναυτιλιακών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς δεν υποδηλώνει αποδοχή των 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

  Σε ένα σύγχρονο, ρευστό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον οι Αξιωματικοί 

της εμπορικής ναυτιλίας, ως πρώτοι αποδέκτες εξέλιξης της ναυτιλίας, βρίσκονται 

αντιμέτωποι με ένα σύνολο απανωτών αλλαγών και νέων απαιτήσεων που πρέπει να 

ακολουθήσουν, προκειμένου να γίνουν ανταγωνιστικοί στο μέλλον. 

Πιο συγκεκριμένα, η αγορά εργασίας των ναυτικών εμφανίζεται πλήρως 

παγκοσμιοποιημένη σε ένα γενικότερο πλαίσιο στο οποίο: 

1. η αγορά δεν παρουσιάζει εμπόδια και λόγω της μεγάλης κινητικότητας των 

παραγωγικών συντελεστών (ναυτικών) μειώνεται το κόστος, 

2. οι αγοραστές (εφοπλιστές) είναι ελεύθεροι να απασχολούν πληρώματα από όλες 

τις χώρες, αρκεί να έχουν τα κατάλληλα προσόντα, και 

3. υπάρχει παγκοσμιοποιημένη οργάνωση και επικοινωνία μεταξύ σχολών, 

εφοπλιστών, πρακτόρων, κλπ. 

Η εισαγωγή νέων χωρών στην αγορά ναυτικών είναι πλέον γεγονός, το οποίο 

ταυτόχρονα σηματοδοτείται από την μείωση του αριθμού Αξιωματικών προερχόμενων 

από παραδοσιακές ναυτικές χώρες και την αύξηση αυτών από την Ανατολική Ευρώπη 

και την Άπω Ανατολή. Ταυτόχρονα, παρατηρείται μείωση των μισθών των 

Αξιωματικών αφού ο ανταγωνισμός, πλέον, είναι μεγάλος.  

 Λόγω περιβαλλοντικών ζητημάτων και θεμάτων ασφαλείας, έχει ξεκινήσει ένας 

στίβος θέσπισης νέων και αυστηρότερων απαιτήσεων στα προσόντα των ναυτικών, οι 

οποίες σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση αξιωματικών, όπως προβλέπεται, 

πρόκειται να οδηγήσουν την αγορά σε κατάσταση ελλειπτικής προσφοράς 

προσοντούχων αξιωματικών, ικανών να επανδρώσουν τα πλοία. Η προαπαίτηση 

συγκεκριμένων προσόντων, έχει σαν αποτέλεσμα οι εφοπλιστές να ασκούν 

μονοψωνιστική δύναμη με αποτέλεσμα τη δημιουργία ανταγωνισμού μεταξύ 

αξιωματικών διαφορετικών χωρών και όχι μεταξύ άλλων επαγγελμάτων. Σε 

συνδυασμό, κιόλας, με τις μισθολογικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των 

πληρωμάτων κάθε χώρας ,λόγω πολιτιστικών και άλλων στοιχείων, το μέλλον των 

ναυτικών των παραδοσιακών ναυτιλιακών κρατών φαίνεται βραχύ και αβέβαιο.  

 Στην ελληνική πραγματικότητα όμως, η κατάσταση διαφοροποιείται στο βαθμό 

που η ανεπάρκεια προσφοράς αξιωματικών έχει δημιουργήσει μία διαρκή αναζήτηση 



 

 

iv 

όλο και περισσότερων Ελλήνων αξιωματικών. Αδιαμφισβήτητα, ο Έλληνας εφοπλιστής 

δύσκολα εμπιστεύεται το πλοίο του σε «ξένα» χέρια, σίγουρα όμως, τα όσα 

προαναφέρθηκαν πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από την πολιτική και μη ηγεσία, 

για την περαιτέρω λήψη αποφάσεων και προγραμματισμών.      

Ωστόσο, να σημειωθεί, ότι η παρούσα εργασία εστιάζει στη ναυτική εκπαίδευση 

όπως εκφράζεται μέσα από την πορεία και εξέλιξη της εκπαίδευσης των αξιωματικών 

καταστρώματος και μηχανής, οπότε άλλες ειδικότητες που υπήρξαν ή εμφανίζονται 

ακόμη στα σύγχρονα εμπορικά πλοία παραλείπονται. 
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αξιότιμους/αγαπητούς: 
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τις επανειλημμένες στιγμές προσωπικής αφοσίωσης σε ότι αφορά τις βασικές κατευθύνσεις 

και συμβουλές που μου παρείχε καθ’ όλη τη διάρκεια επίβλεψης της παρούσας εργασίας. 

 

Κο Γουλιέλμο Μ. Αλέξανδρο, Καθηγητή του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, για τις 

πολύτιμες υποδείξεις και διορθώσεις που πήγασαν από την πολυετή εμπειρία του στο θέμα 

της ‘Ναυτικής Εκπαίδευσης.’ 

 

Κο Γκιζιάκη Κωνσταντίνο, Καθηγητή του τμήματος επίσης, που με ενθάρρυνε να συνεχίσω.  

 

Κο Σταυρόπουλο Βασίλη, Διευθυντή Σπουδών και πρώην καθηγητή μου στην Α.Ε.Ν. 

Ύδρας, για την πρώτη παροχή στοιχείων σχετικών με τη Ναυτική Εκπαίδευση.    

 

Κα Αδαμοπούλου-Παύλου Ντίνα, Προϊσταμένη του Ιστορικού Αρχείου Ύδρας, για τον 

εφοδιασμό μου με στοιχεία που αφορούσαν την ίδρυση της πρώτης Δημόσιας Σχολής 

Εμπορικού Ναυτικού, την Σχολή Ύδρας. 

 

Κα Μενεγάτου Ρουμπίνα, Διευθύντρια Σπουδών της Α.Ε.Ν. Κεφαλονιάς, για την ύστατη 

χορήγηση των πιο πρόσφατων αλλαγών στον τομέα της Ναυτικής Εκπαίδευσης   

 

Συναδέλφους και Διεύθυνση της «Κοινοπραξία Ταξιάρχης» για την στήριξη και την 

συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια συγγραφής της παρούσας       

 

Κα Ηλιάδη Μαριάννα, σύντροφο της ζωής μου, για την αμέριστη υπομονή και υποστήριξη 

στο δύσκολο αυτό έργο 

 

Άγγελο και Ευαγγελία, γονείς μου, για την αγάπη και τις αρχές που μου διδάξαν 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Η Ανώτερη Ναυτική Εκπαίδευση επιδιώκει την παροχή όλων των απαραίτητων 

εκείνων γνώσεων για τη δημιουργία Αξιωματικών, έτοιμων και ικανών να 

επανδρώσουν την Εμπορική Ναυτιλία της Ελλάδας, έναν τόσο σημαντικό και αυτόνομο 

κλάδο της Εθνικής μας Οικονομίας. Από τα μέσα του 18
ου

 αιώνα έως και τις μέρες μας 

η Ναυτική Εκπαίδευση πέρασε από αρκετά διαφορετικά στάδια. Σήμερα, στην χώρα 

μας παρέχεται Ανώτερη Ναυτική Εκπαίδευση διάρκειας 4 ετών, ενώ η φοίτηση 

εναλλάσσεται μεταξύ θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, γνωστή ως σύστημα των 

Sandwich Courses. Με το πέρας των σπουδών χορηγούνται ο τίτλος σπουδών καθώς 

και το αποδεικτικό ικανότητας Αξιωματικού Ε.Ν. Γ’ Τάξης. Από το 2005 και μετά 

σημαντικές αλλαγές σημειώνονται στην Ανώτερη Ναυτική Εκπαίδευση όπως, η 

ελεύθερη εισαγωγή των γυναικών σε αυτήν, η ελεύθερη επιλογή από πλευράς 

σπουδαστή τύπου φοίτησης (εσωτερική ή εξωτερική), η αλλαγή ποσοστώσεων στις ανά 

Ειδικές Κατηγορίες και η ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ τους, η πιο πρόσφατη στροφή 

των νέων για εισαγωγή τους στην Ανώτερη Ναυτική Εκπαίδευση. Τα αντικείμενα που 

πραγματεύεται η παρούσα εργασία, προσφέρονται για μετέπειτα μελέτη, δεδομένου ότι 

οι αλλαγές αυτές εστιάζουν κυρίως στην πενταετία 2005-2009, χρονικό διάστημα ικανό 

να μας ενημερώσει μόνο για την εισαγωγή και όχι για την εξαγωγή νέων από την 

Ανώτερη Ναυτική Εκπαίδευση. 

           

Λέξεις-Κλειδιά: ναυτική εκπαίδευση, Α.Ε.Ν., γυναίκα 
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ABSTRACT 

 

Maritime Education aims at the provision of all the appropriate knowledge, 

which leads to the creation of those Navigation Officers, who are in every way ready 

and able to man the Merchant Marine of  Hellas. Merchant Marine is one of great 

importance and, moreover, independent branch of the Hellenic Economy. From the 

middle of the 18
th
 century Maritime Education has been continuously evolved. 

Nowadays, studies in it are alternated between theoretical and practical skills, a system 

known as Sandwich Courses, which last for 4 years. By finishing the studies the 

graduates attain both Academy Certificate and Certificate of Officer Class C’. Since 

2005 several changes have been took part, such as the free participation of woman, free 

choice of the students concerning either inside or outside way of studying, a 

differentiation of the percentages to the Special Categories of the candidates and the 

internal exchange of those populations, and finally, the last positive tense of youth for 

joining the Maritime Academies. The subjects referring to this paper, are offered for 

further study, taking as granted that the latest changes have been focusing in the last half 

decade 2005-2009. The above period is able to inform us just for the number of students 

succeeding in and not for the number succeeding out.     

 

Key words: maritime education, maritime academy, A.E.N., woman 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ 

 

Η τελευταία δεκαετία που διανύσαμε χαρακτηρίστηκε από αναρίθμητες αλλαγές 

στο σύστημα της ελληνικής εκπαίδευσης. Από το ένα σύστημα εισαγωγής στο άλλο και 

τον ένα τύπο λυκείου στον άλλο, ήταν αναμενόμενο μέσα σε όλο αυτό το 

συνονθύλευμα να επηρεαστεί και η ναυτική εκπαίδευση.        

Η πορεία της ελληνικής ναυτικής εκπαίδευσης, κατά την τελευταία πενταετία 

2005-2009 όπως εκφράζεται μέσα από τις Α.Ε.Ν.
1
, χαρακτηρίστηκε από ριζικές 

αλλαγές, κυρίως όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής σε αυτές. Το πλήθος και το είδος 

των αλλαγών επηρέασαν άμεσα την γενικότερη λειτουργία του συστήματος της 

ναυτικής εκπαίδευσης. Από ένα απαρχαιωμένο σύστημα που το χαρακτήριζε το 

καθεστώς μίας πειθαρχημένης εσωτερικής φοίτησης και η συντριπτική πλειοψηφία των 

ανδρών, έγινε μετάβαση σε ένα σύγχρονο σύστημα ελεύθερης εισαγωγής για τα δύο 

φύλα και ελεύθερης επιλογής του τρόπου φοίτησης. Εφαρμόστηκε η «βάση του 10» και  

σταμάτησε η εισαγωγή αποφοίτων Γενικού λυκείου με εξευτελιστικό συνολικό αριθμό 

μορίων.  

Αυτά και άλλα πολλά συνετέλεσαν σε μία ριζική αναδιάρθρωση της ναυτικής 

εκπαίδευσης, τουλάχιστον, σε ότι αφορά το έμψυχο δυναμικό αυτής που δεν είναι άλλο 

από τους σπουδαστές /σπουδάστριες που εντάσσονται σε αυτή. Είναι σημαντική η 

αναφορά του όρου σπουδάστρια, αφού μέχρι και το 2006-2007 η εισαγωγή τους στις 

Α.Ε.Ν. ήταν περιορισμένη και η αναφορά σε αυτές ανύπαρκτη.  

Το σύγχρονο ναυτιλιακό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από τη μια, για τη 

συνεχόμενη αύξηση στη ζήτηση αξιωματικών, και από την άλλη, για τη συνεχόμενη 

ελάττωση της προσφοράς αξιωματικών, βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Το πρόβλημα 

έχει παγκόσμιο χαρακτήρα και παγκοσμίως αναζητείται η λύση. Η προσέλκυση των 

νέων στο ναυτικό επάγγελμα απασχολεί όλα τα μεγάλα ναυτικά κράτη.  

Στην ελληνική πραγματικότητα το θέμα της ναυτικής εκπαίδευσης συζητιέται 

συνέχεια, αφού πρόκειται για το «φυτώριο» ικανών αξιωματικών, έτοιμων να 

επανδρώσουν έναν από τους πιο νευραλγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, την 
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εμπορική ναυτιλία. Οι συζητήσεις περί αναστολής της λειτουργίας κάποιων Α.Ε.Ν. και 

τη σύμπτυξη αυτών, έχουν αντικατασταθεί από αυτές που προτρέπουν στην 

αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης και την μετατροπή του ναυτικού επαγγέλματος 

σε μία ελκυστική επαγγελματική εναλλακτική απασχόληση, που συνδυάζει, 

ταυτόχρονα, υψηλές αποδοχές και ένα ποιοτικό περιβάλλον εργασίας και μετεξέλιξης.  

Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει την σημασία της ναυτικής εκπαίδευσης 

για την Ελλάδα και να υποστηρίξει την περαιτέρω ισχυροποίηση και αναβάθμιση της. 

Γιατί μόνο όταν η ναυτική εκπαίδευση καταφέρει και γίνει προσιτή στους/ στις 

σύγχρονους/ σύγχρονες νέους/ νέες θα επέλθει οριστική αναβάθμιση αυτής, ικανή να 

στηρίξει αέναα το έργο της εμπορικής ναυτιλίας.  

Στόχοι της εργασίας είναι: 

1. η ανάδειξη, ανάλυση και ερμηνεία των όποιων μεταρρυθμίσεων επιχειρήθηκαν 

από το πρώην Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
2
, την 

πενταετία 2005-2009, 

2. η ανάλυση σε επίπεδο αποτελεσμάτων των χαρακτηριστικών των εισακτέων την 

αυτή περίοδο  

3. η εστίαση στην ελεύθερη συμμετοχή της γυναίκας στην ναυτική εκπαίδευση  

  

2. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ 

 

Η διπλωματική εργασία αποτελείται από τρία μέρη και  κεφάλαια. 

 Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει θεωρητικές αναφορές στη ναυτοσύνη του 

ελληνικού λαού και στην σημασία της εμπορικής ναυτιλίας για την Ελλάδα, βασικοί 

παράγοντες στους οποίους οφείλει την ύπαρξη της η ναυτική εκπαίδευση. Στο πρώτο 

κεφάλαιο αναφέρονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έλληνα σε σχέση με τη 

θάλασσα και παρουσιάζονται τα πρώτα στοιχεία που σχετίζουν τον έλληνα με την 

θάλασσα και την εμπορική ναυτιλία. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται η παρουσίαση 

στοιχείων που αποδεικνύουν την «βαριά» σημασία της εμπορικής ναυτιλίας για την 

Ελλάδα μέσα από την αναφορά στους τομείς που αυτή επηρεάζει. 

                                                
2
 Με την αλλαγή κυβέρνησης στις 11-10-09 το Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π. καταργήθηκε σαν αυτόνομο 

υπουργείο και ενσωματώθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, Ναυτιλίας και 

Ανταγωνιστικότητας. 
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 Το δεύτερο μέρος αποτελείται από έξι κεφάλαια και έχει σαν βασικό του θέμα 

την ναυτική εκπαίδευση, όπως παρουσιάζεται στην ελληνική ιστορικοεξελικτική της 

πορεία. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις πρώτες μορφές ναυτικής 

εκπαίδευσης και συνεχίζει μέχρι την μορφή που έχει στις μέρες μας. Στο τέταρτο 

κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην λειτουργία των ΕΠΑ.Λ
3
 ως πρώτη εκπαιδευτική 

βαθμίδα, μέσα από την οποία παρέχονται ναυτικές γνώσεις. Στο πέμπτο κεφάλαιο 

αναλύεται ο τρόπος εισαγωγής στις Α.Ε.Ν., ενώ στο επόμενο και έκτο κεφάλαιο 

αναλύεται ο τρόπος εκπαιδευτικής λειτουργίας των Α.Ε.Ν.. Οι προϋποθέσεις εισαγωγής 

στις Α.Ε.Ν., θεώρησα πως είναι τόσο σημαντικές, που χαίρουν ειδικής αναφοράς στο 

έβδομο κεφάλαιο. Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο παρατίθεται ο προβληματισμός για το αν 

το καθεστώς φοίτησης θα πρέπει να είναι εσωτερικό ή εξωτερικό.     

 Το τρίτο μέρος αποτελεί το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας και αναλώνεται 

στο χρονικό διάστημα 2005-2009, περίοδος που κατά την άποψη μου συντελέστηκαν 

πολύ σημαντικές αλλαγές στο σύστημα της ναυτικής εκπαίδευσης, όπως εκφράζεται 

μέσα από τις Α.Ε.Ν.. Στο ένατο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων 

εισακτέων σε συνδυασμό με τις Προκηρύξεις εισαγωγής σπουδαστών /σπουδαστριών 

κάθε έτους, με ταυτόχρονη αναφορά στα πρώτα συμπεράσματα. Στο δέκατο κεφάλαιο 

γίνεται ειδική αναφορά στην εισαγωγή σπουδαστριών και στη γυναίκα γενικότερα και 

επιχειρείται εξειδικευμένη ανάλυση των αποτελεσμάτων σε σχέση τόσο με τους άνδρες, 

όσο και με το σύνολο των εισακτέων. Στο ενδέκατο κεφάλαιο παρουσιάζονται 

συνοπτικά τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ερευνητική ανάλυση. 

 Να σημειωθεί ωστόσο, ότι η συλλογή πληροφοριών για την συγγραφή της 

παρούσας εργασίας περιορίστηκε κυρίως σε πηγές από το διαδίκτυο και στοιχεία του 

Υ.Ε.Ν., αφού η ύπαρξη βιβλιογραφίας σχετικής με το θέμα ήταν από δύσκολη έως και 

ανύπαρκτη. Δεδομένης, κιόλας, της πρόσφατης μετοίκισης μου στην Κεφαλονιά, το 

αποτέλεσμα ήταν η δυσκολία επικοινωνίας, τόσο με την επιβλέπουσα καθηγήτρια, όσο 

και με τους σχετικούς φορείς παροχής πληροφοριών.                
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΑΠΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ 

 

1.1 Η ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

 

 Η χώρα μας βρίσκεται στο νοτιότερο τμήμα της Βαλκανικής Χερσονήσου και η 

μεγαλύτερη επιφάνεια της βρέχεται από θάλασσα. Με εξαίρεση το βόρειο τμήμα της, 

τα «σύνορα» που την χωρίζουν από τις όμορες χώρες είναι θαλάσσια. Κατά τη διάρκεια 

του ημερολογιακού έτους, η ηλιοφάνεια και οι ήπιες καιρικές συνθήκες είναι τα 

κυρίαρχα στοιχεία που δικαιωματικά την κατατάσσουν σε μία από τις πιο ήπιες 

Μεσογειακές χώρες.  

Η Ελλάδα είναι άρρηκτα και απόλυτα δεμένη με τη θάλασσα. Με συνολικά 

13.676 χιλιόμετρα μήκος ακτών και πλήθος μεγάλων και μικρών νησιών το υγρό 

στοιχείο, η θάλασσα, αποτελεί τα 2/3 της επικράτειας αυτής. Από τη νομοτελειακή 

αυτή σχέση εξαρτήθηκε η ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η εξέλιξη της. Σύμφωνα με 

αρχαιολογικές μελέτες ( Εν πλω, Μάιος 2007), εκτιμάται ότι η ιστορία των Ελλήνων, 

σε σχέση με τη θάλασσα, ξεκίνησε  περίπου, 10.000 χρόνια πριν, από σήμερα. Αρχικά, 

η ανάγκη του ανθρώπου για επιβίωση, τον έστρεψε στο υγρό στοιχείο προς εξεύρεση 

τροφής. Αργότερα, η γέννηση του εμπορίου και η ανταλλαγή υλικών αγαθών μεταξύ 

περιοχών που συνόρευαν με τη θάλασσα, τον ανάγκασαν να εφεύρει τέτοια πλωτά μέσα 

που θα του επέτρεπαν να ταξιδεύει σε αυτή και να μεταφέρει ταυτόχρονα και τα εν 

λόγω εμπορεύματα. Στη συνέχεια, η τάση για εξερεύνηση και ανακάλυψη των 

απέραντων πελάγων και του άγνωστου, τον οδήγησαν στην πραγματοποίηση μακρινών 

ταξιδιών και την ανακάλυψη νέων τόπων και περιοχών. Αυτά, βασικά, συντέλεσαν 

σταδιακά στη διαμόρφωση μιας «θαλασσινής ταυτότητας» για όλους τους Έλληνες. 

Κατά την πορεία των ετών, βέβαια, οι συνθήκες, οι ανάγκες, οι προσδοκίες, οι 

απαιτήσεις και οι συνήθειες των κατοίκων άλλαζαν και πολλές φορές απείχαν πολύ από 

κάτι που ίσχυε σε πολύ παλαιές χρονικές στιγμές. Δεν έπαψαν ποτέ όμως, όπως 
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φαίνεται, να καθιστούν την αναγκαιότητα της θάλασσας σαν κυρίαρχη πηγή 

οικονομικών και μη πόρων.   

 

1.2 ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

Στοιχεία
4
 που αποδεικνύουν την στενή σχέση των Ελλήνων με τη θάλασσα, 

έρχονται από το βάθος της ιστορίας, πριν από τα κλασσικά χρόνια, όταν οι Μίνωες περί 

του 2000-1450π.Χ. (Sir Arthur Evans) εξέλισσαν την ναυσιπλοΐα τους και πλήθαιναν 

τον αριθμό των ταξιδιών τους στη θάλασσα. Κατόπιν, μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα, η 

Κέρκυρα κ.ά. ανέπτυσσαν σταδιακά το δικό τους στόλο που κυριαρχούσε στις 

εμπορικές συναλλαγές των κλασσικών χρόνων. Αξίζει να αναφερθεί και η Κόρινθος, ο 

πρωτεργάτης της ναυπηγικής στην Ελλάδα, αφού αυτή κατασκεύασε και πρόσφερε 

μεγάλο αριθμό πλωτών ναυπηγημάτων της εποχής εκείνης στα ελληνικά πελάγη και όχι 

μόνο.  

              

1.3 Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 18º ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 

 

 Στο ‘Υπόμνημα της Νήσου Ψαρών’ (Αθήνα, 1862), ο Κωνσταντίνος Νικόδημος 

γράφει για τους Ψαριανούς, ότι το 1770 είχαν 36 σακολέβες
5
, ενώ μετά τα Ορλωφικά 

ναυπήγησαν 45 γαλιότες
6
 μήκους 25 πήχεων. Σε έρευνα του Πανεπιστημίου Ιονίου, η 

Κωνσταντίνα Παπακωνσταντίνου παραθέτει τους παρακάτω δύο πίνακες
7
 από τους 

οποίους προκύπτει, αφενός, ο μεγάλος αριθμός πλοίων, που κατείχαν τρία κυρίαρχα 

νησιά της εποχής εκείνης, η Ύδρα, οι Σπέτσες και τα Ψαρά 

   

 

 

 

                                                
4
 Βλ. «Εν Πλω», Ειδική έκδοση για τη ναυτιλία, Μάιος 2007, σελ. 6. 

5
 Σακολέβα: είδος πλοιαρίου (καϊκιού) που είχε οξεία τη πλώρη και τη πρύμνη, έμοιαζαν πολύ 

με τα τρεχαντήρια. 
6
 Γαλιότα: είδος σκάφους, κατεξοχήν πειρατικό, με μικρό βύθισμα και μεγάλη ευελιξία, 

κινούμενο με κουπιά και με πανιά.   
7
 Βλ. Κατερίνα Παπακωνσταντίνου, «Η ελληνική εμπορική ναυτιλία με βάση τα αρχεία του 

υγειονομείου της Μάλτας, 1723-1810» 
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Πίνακας 1. Αριθμός πλοίων  

Πηγή Ύδρα Σπέτσες Ψαρά 

Jassaud 1808 110 90 100 

Pouqueville 1813 120 60 60 

Pouqueville 1816 100 60 40 

Πηγή: Κατερίνα Παπακωνσταντίνου, Η ελληνική εμπορική ναυτιλία με βάση τα αρχεία του υγειονομείου 

της Μάλτας, 1723-1810. 

 

και αφετέρου,  ο αριθμός των ναυτικών που απασχολούνταν σε κάθε πλοίο 

 

Πίνακας 2. Μέσος όρος ναυτικών κατά πλοίο 

Πηγή Ύδρα Σπέτσες Ψαρά 

Jassaud 1808 60 60 48 

Pouqueville 1813 45 45 30 

Pouqueville 1816 60 60 30 

Πηγή: Κατερίνα Παπακωνσταντίνου, Η ελληνική εμπορική ναυτιλία με βάση τα αρχεία του υγειονομείου 

της Μάλτας, 1723-1810 

 

Αποτελούν από τα πρώτα επίσημα στοιχεία που αφορούν αριθμούς της ιστορίας της 

ελληνικής ναυτιλίας, και όντως οι Έλληνες ανέπτυσσαν τον εμπορικό τους στόλο από 

πολύ παλιά. 

 Λίγα χρόνια μετά την Επανάσταση του 1821, ιδρύεται ο πρώτος Οργανισμός 

Εμπορικής Ναυτιλίας, ενώ αργότερα ο Σπυρίδων Τρικούπης αναλαμβάνει τη 

γραμματεία του τότε Υπουργείου Εξωτερικών Υποθέσεων και Εμπορικής Ναυτιλίας. 

Κατόπιν, θεσπίζονται ειδικά νομοθετήματα όπως το ‘Περί Οργανισμού των Λιμενικών 

Αρχών’ και το ‘Περί Αστυνομίας της Εμπορικής Ναυτιλίας’, που δείχνουν πλέον ότι η 

Εμπορική Ναυτιλία αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι της Ελληνικής Οικονομίας και 

μάλιστα χαίρει ειδικής μεταχείρισης. 
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 Σύμφωνα με στοιχεία του 1853
8
, η χώρα τότε περιλάμβανε τις Κυκλάδες, τις 

Σποράδες, τα νησιά του Αργοσαρωνικού και εκτεινόταν μέχρι τη Θεσσαλία, ενώ 

χωριζόταν σε τέσσερα (4) παράλια τμήματα. Το πρώτο τμήμα περιλάμβανε τα 

Λιμεναρχεία και Υπολιμεναρχεία Πειραιά, Πόρου, Ύδρας, Σπετσών, Ερμιόνης και 

Ναυπλίου. Το δεύτερο τμήμα περιλάμβανε τα Λιμεναρχεία και Υπολιμεναρχεία Σύρου, 

Άνδρου, Θήρας και Μυκόνου,  το τρίτο τμήμα αυτά των Σκιάθου, Σκόπελου, Χαλκίδας, 

Κύμης, και Αμιαπόλεως, ενώ το τέταρτο και τελευταίο αυτά των Μεσολογγίου, 

Πατρών, Γαλαξιδίου, Καλαμών, Λουτρακίου και Κυλλήνης. Το 1861 συστήνεται και το 

υπουργείο των Ναυτικών με πρώτο και για πολλά χρόνια επικεφαλή του και αρμόδιο, 

τον Κωνσταντίνο Κανάρη. Από εκεί και έπειτα η σταδιακή επανένταξη περιοχών της 

Ελλάδας, όπως αυτή των Επτάνησων και η απελευθέρωση της Θεσσαλίας, προσθέτουν 

αφενός μεν κομμάτια στην τόσων χρόνων τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, αφετέρου δε της 

προσδίδουν ισχυρό ναυτιλιακό χαρακτήρα με την συμμετοχή περιοχών που ήκμασαν 

στο θαλάσσιο εμπόριο όπως η Κεφαλονιά, οι Παξοί κ.ά. 

 Μπαίνοντας στον εικοστό (20
ο
) αιώνα, έτος σταθμός αποτελεί το 1910 όπου η 

παράλληλη αύξηση του αριθμού και του μεγέθους των ελληνικών εμπορικών πλοίων, 

ώθησε τη Βουλή των Ελλήνων να εισαχθούν νόμοι ‘Περί καταμετρήσεως των πλοίων’ 

και ‘Περί του τρόπου είσπραξης των ναυτιλιακών τελών’, και να συντάξει τον πρώτο 

Νόμο που αφορούσε την ίδρυση και λειτουργία Σχολής Εμπορικού Ναυτικού. Την ίδια 

χρονιά ψηφίζεται και ο Ν. ΓΨΙΖ, ο πρώτος νόμος που ασχολούταν αποκλειστικά και 

μόνο με την Εμπορική Ναυτιλία. Το 1930 ο Νόμος 4511
9
 με δύο Διατάγματα

10
 και ένα 

Κανονισμό
11

, θέτει την βάση λειτουργίας των Σχολών Εμπορικής Ναυτιλίας στον 

ελλαδικό χώρο.   

 Μέσα στα επόμενα χρόνια διαδραματίζονται πολύ σημαντικά γεγονότα όπως, η 

ένωση της Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα, οι Βαλκανικοί πόλεμοι, ο Α’ Παγκόσμιος, 

η Μικρασιατική καταστροφή και όσον αφορά την ναυτιλία, αμιγώς, η εισαγωγή του 

ατμού. Αν και όπως αντιλαμβάνεται κανείς την περίοδο αυτή, την χαρακτήριζε 

αστάθεια και αβεβαιότητα, οι έλληνες κατόρθωσαν παρόλα αυτά να εξελίσσουν το 

                                                
8
 Βλ. «Εν Πλω», Ειδική έκδοση για τη ναυτιλία, Μάιος 2007, σελ. 8 

9
 Ν. 4511/1930, «Περί συστάσεως Σχολής Εμπορικής Ναυτιλίας», ΦΕΚ 106 Α’/10-04-1930 

10
 1

ο
: «Περί ενάρξεως της ισχύος του Νόμου 4511 περί συστάσεως Σχολής Εμπορικής 

Ναυτιλίας» 

  2
ο
: «Περί εκτελέσεως του Νόμου 4511 περί συστάσεως Σχολής Εμπορικής Ναυτιλίας»  

 

11
 «Εσωτερικής υπηρεσίας και λειτουργίας της Σχολής Εμπορικής Ναυτιλίας» 
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στόλο τους και λίγο μετά την αρχή του Β’Παγκόσμιου, το 1939, ο ελληνικός στόλος 

αριθμούσε 577 πλοία και κατείχε την 9
η
 θέση σε παγκόσμιο επίπεδο

12
.  

 Το 1947 ξεκινάει μια κίνηση από το Ελληνικό κράτος προκειμένου να καλύψει 

μέρος των απωλειών και ζημιών που προξένησε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος στους 

Έλληνες πλοιοκτήτες. Παρέχοντας εγγύηση προς τις ΗΠΑ, παραχωρεί στους Έλληνες 

πλοιοκτήτες εκατό (100) πλοία τύπου Liberty για να τα εκμεταλλευτούν εμπορικά. 

Έκτοτε και μαζί με άλλα μέτρα που έλαβε το Ελληνικό κράτος, συνεχίστηκε η ανοδική 

πορεία του ελληνικού στόλου  να φτάσει από τα 154 πλοία το 1947, τα 680 το 1951, τα 

4.257 το 1982 και τα 3.699 το 2007, μεταφορικής ικανότητας 218.229.522 dwt (Lloyd’s 

Φεβρουάριος 2007, για πλοία άνω των 1.000gt). Ωστόσο, αν και το σύνολο των πλοίων 

σήμερα φαινομενικά είναι μικρότερο του 1982, οι τελευταίες εξελίξεις εξηγούν 

ικανοποιητικά το παράδοξο γιατί η Ελλάδα θεωρείται ότι αυξάνει σταθερά τη 

δυναμικότητα του στόλου της. Αυτή τη στιγμή κατέχει το 16% του παγκόσμιου 

εμπορικού στόλου, αποκτώντας έτσι την πρώτη (1
η
) θέση παγκοσμίως, και διακινεί το 

95% του παγκόσμιου εμπορίου
13

. Σύμφωνα με μελέτη της Εθνικής Τράπεζας της 

Ελλάδας (Νοέμβριος 2005 – Απρίλιος 2006)
14

, ο ελληνόκτητος στόλος μειώθηκε κατά 

2.2 ποσοστιαίες μονάδες την διετία 2004-2006 και αυτό οφείλεται αφενός μεν στον 

εκσυγχρονισμό των πλοίων, αφετέρου δε στην εκκαθάριση του χώρου από πολλούς 

«μοναχοβαποράδες», όπως αποκαλούνται οι κάτοχοι 1-2 πλοίων, που 

δραστηριοποιούνταν στο χώρο του Πειραιά. Ο εκσυγχρονισμός των πλοίων ήρθε σαν 

αποτέλεσμα νομικής απαξίωσης, από την εφαρμογή, δηλαδή, διεθνών σύγχρονων 

κανονισμών και νόμων που αφορούν ειδικά τα δεξαμενόπλοια μονού τοιχώματος. Το 

νέο θεσμικό πλαίσιο απαιτεί πλέον τα πλοία να είναι συγκεκριμένων προδιαγραφών και 

έτσι οι πλοιοκτήτες αναγκάζονται να ‘χτίσουν’ καινούργια πλοία οδηγώντας τα 

‘γηραιά’ πλοία σε παροπλισμό, παλιοσίδερα κλπ. Ενδεικτικό των παραπάνω αποτελεί 

ότι ενώ ο μέσος όρος ηλικίας του ελληνόκτητου στόλου ήταν 20,3 έτη το 2000, το 2006 

έφτασε τα 15,3 έτη και η διαφορά του με τον διεθνή μέσο όρο ηλικίας μειώθηκε στα 0,4 

έτη. 

                                                
12

 Βλ. «Εν Πλω», Ειδική έκδοση για τη ναυτιλία, Μάιος 2007, σελ. 9. 
13

 Βλ. «Economic and Market Analysis, November 2005 – April 2006», Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος.  
14

 Ό. π. 
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Αν σκεφτεί κανείς ότι η Ελλάδα είναι το μοναδικό κράτος-μέλος της ΕΕ που 

είχε υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
15

, αυτομάτως συνειδητοποιεί τόσο τη 

σημαντικότητα του ξεχωριστού αυτού κομματιού στην πραγματικότητα της Ελληνικής 

Οικονομίας, όσο και την άρρηκτη σχέση μεταξύ Έλληνα και θάλασσας.  

 

1.4 ΜΕΓΑΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

 

Ωστόσο, το γεγονός ότι η προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα με το πέρας 

των ετών βαίνει διαρκώς μειούμενη σε αντίθεση με την πορεία του ελληνόκτητου 

στόλου που συνεχώς αυξάνεται γεννά πλήθος προβληματισμών και ερωτήσεων που 

απασχολούν τόσο την πολιτική ηγεσία όσο και τον εφοπλιστικό κόσμο, 

προβληματισμοί που χρειάζονται επιτακτική αντιμετώπιση και αναστροφή της 

παραπάνω τάσης. Ο Ιωάννης Μιχαλέτος
16

 αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «… η έλλειψη 

στελεχών που θα επανδρώσουν τους Ελληνικούς στόλους έχει γίνει πλέον εμφανής. 

Πρόσφατες δηλώσεις υπευθύνων του ναυτιλιακού χώρου όπως και επισημάνσεις κατά τα 

‘Ποσειδώνια 2006’ υπογραμμίζουν την έλλειψη στελεχών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σε 

45.000 θέσεις εργασίας – Πρόβλεψη για 2010- με ένα σημαντικό μερίδιο να αφορά και 

στην Ελλάδα.». Αναμφίβολα, κάτι τέτοιο, δηλαδή η έλλειψη,  μόνο αρνητικές 

επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει για την ναυτιλία και κατ’ επέκταση για την Ελλάδα, 

αφού πολλοί πλοιοκτήτες θα αναγκαστούν να στραφούν σε αλλοδαπά πληρώματα, με 

αποτέλεσμα την ποιοτική υποβάθμιση της ναυτιλίας, λόγω έλλειψης ικανών ελληνικών 

στελεχών.   

 

 

 

 

  

 

 

                                                
15

 Με την αλλαγή κυβέρνησης στις 11-10-09 το Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π. καταργήθηκε σαν αυτόνομο 

υπουργείο και ενσωματώθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, Ναυτιλίας και 
Ανταγωνιστικότητας.   
16

 Ελληνική Ναυτιλία: Η ελληνική πρωτοπορία του 21
ου

 αιώνα, Ιωάννης Μιχαλέτος, 

www.rieas.gr  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

«Η χώρα μας είναι ένα από τα ισχυρότερα και πιο σημαντικά ναυτικά κράτη του 

κόσμου και η εμπορική της ναυτιλία είναι ο δυναμικότερος κλάδος της εθνικής μας 

οικονομίας»
17

. Έτσι χαρακτηρίζει το υπουργείο εμπορικής ναυτιλίας την εθνική μας 

ναυτιλία, δίνοντας της την ιδιάζουσα σημασία που, ως γνωστό απασχολεί σύσσωμο τον 

πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο. Η ύπαρξη ισχυρής ναυτιλίας σε ένα κράτος 

αποτελεί εθνικό συγκριτικό πλεονέκτημα αυτού, ειδικότερα, στην περίπτωση που το 

έθνος παρουσιάζει άρρηκτη σχέση με τη θάλασσα για πολλά χρόνια, και, έχει κατά 

καιρούς επιδείξει λαμπρά σημάδια ναυτικής παράδοσης. 

 Η Ελλάδα αποτελεί μία τέτοια περίπτωση, που όπως προαναφέρθηκε, κατάφερε 

από πολύ νωρίς να αναπτύξει έναν αξιοσημείωτο, από πλευράς δυναμικότητας, 

εμπορικό στόλο θέτοντας τον, στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης. Η 

Ελλάδα
18

, τον Φεβρουάριο του 2008, έλεγχε το 8,7% του παγκόσμιου στόλου σε 

αριθμό πλοίων και το 16,4% της παγκόσμιας χωρητικότητας, κατατάσσοντας τους 

Έλληνες εφοπλιστές στην 1
η
 θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Οι ελληνικών 

συμφερόντων εταιρείες ελέγχουν 4.173 πλοία, χωρητικότητας 260.929.221dwt 

συμπεριλαμβανομένων και 1.054 νέων πλοίων που κατασκευάζονταν κατά το περυσινό 

έτος. Αξίζει, ωστόσο, να αναφερθεί ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική ποντοπόρος ναυτιλία 

εξυπηρετεί το εμπόριο τρίτων χωρών σε ποσοστό άνω του 95% της συνολικής 

χωρητικότητας της, γεγονός που καταδεικνύει ότι η ναυτιλία δεν αφορά τόσο τις 

εθνικές μεταφορές, όσο σε διεθνείς, δίνοντάς της πρωτοπόρο παγκόσμιο χαρακτήρα. 

Στα Διαγράμματα 1 και 2 παρουσιάζεται «η εξέλιξη του ελληνόκτητου στόλου την 

τελευταία 20ετία»
19

, τόσο σε «αριθμό πλοίων», όσο και σε «χωρητικότητα» μετρημένη 

σε dwt. Στα δύο διαγράμματα, διακρίνεται η ιδιαιτέρα αύξουσα πορεία από το 2005 και 

μετά, αποτέλεσμα της τότε ανθισμένης ναυτιλιακής αγοράς.  

                                                
17

 Ιστοσελίδα Υ.Ε.Ν., «Δύναμη στόλου-Οικονομικά στοιχεία», www.yen.gr.  
18

 Βλ. «Business & Shipping», Ειδική έκδοση για την Ελληνική Ναυτιλία, Ιούνιος 2008, σελ. 

90-93.  
19

 Ό.π. σελ.93 

http://www.yen.gr/
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Διάγραμμα 1. Η εξέλιξη του ελληνόκτητου στόλου την τελευταία 20ετία (σε αριθμό 

πλοίων) 
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Πηγή: Greek Shipping Co-operation Comimittee 

 

Διάγραμμα 2. Η εξέλιξη του ελληνόκτητου στόλου την τελευταία 20ετία (σε 

χωρητικότητα) 
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Πηγή: Greek Shipping Co-operation Comimittee 

 

Παίρνοντας σαν δεδομένα ότι: 

1) η εμπορική ναυτιλία είναι κομμάτι της παράδοσης του τόπου αυτού, 



 12 

2) η εμπορική ναυτιλία θεωρείται ένας από τους πιο ισχυρούς οικονομικούς τομείς 

στην γενικότερη οικονομία ενός κράτους, και 

3) η εμπορική ναυτιλία κινδυνεύει να έρθει αντιμέτωπη με την έλλειψη ικανών 

ναυτικών 

θεωρήθηκε θετική η αναφορά μου στην συμβολή της εμπορικής ναυτιλίας στην 

Ελλάδα. Θα ήθελα, δηλαδή, και παρόλο που το θέμα της παρούσας εργασίας σχετίζεται 

με την ‘ναυτική εκπαίδευση’, να τονιστεί η σημασία της εμπορικής ναυτιλίας. Μία 

σημασία η οποία πρέπει να αναδειχθεί, διαφορετικά εύκολα κανείς μπορεί να ταχθεί 

υπέρ της αναστολής ή της υποβάθμισης της λειτουργίας κάποιων σχολών (Α.Ε.Ν.). 

Προκειμένου, λοιπόν, να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καταστάσεις στο σύστημα της 

ναυτικής εκπαίδευσης, επιβάλλεται να αναφερθούμε στη θετική συμβολή της 

εμπορικής ναυτιλίας σε αυτόν τον τόπο και στους λόγους που θα πρέπει η ναυτική 

εκπαίδευση συνεχώς να αναβαθμίζεται και οι νέοι/-ες να ακολουθούν το ναυτικό 

επάγγελμα. 

Η ισχυρή εμπορική ναυτιλία συμβάλλει ποικιλοτρόπως στην ανάπτυξη μίας 

χώρας. Πιο συγκεκριμένα, οι τομείς που επηρεάζονται είναι: 

 η εθνική οικονομία  

 οι πολίτες που απασχολούνται σε αυτή 

 το ίδιο το κράτος  

 

2.2 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

 Η σπουδαιότητα της εμπορικής ναυτιλίας έγκειται στο γεγονός ότι 

αναπτύσσεται αυτοδύναμα, διαφοροποιώντας την από τους υπόλοιπους τομείς που 

επηρεάζουν και διαμορφώνουν την εθνική οικονομία. Ενώ οι υπόλοιποι τομείς της 

εθνικής οικονομίας επηρεάζουν και εξαρτώνται άμεσα από την οικονομική ανάπτυξη 

της χώρας, η εμπορική ναυτιλία λειτουργεί ανεξάρτητα. Αυτό συμβαίνει γιατί η 

ναυτιλία επενδύει στο εξωτερικό με κεφάλαια που έχει κερδίσει και αποθεματοποιήσει 

στο εξωτερικό
20

. Πετυχαίνεται μικρή εκροή ναυτιλιακού συναλλάγματος σε αντίθεση 

με την μεγάλη εισροή του (όπως θα δούμε εκτενέστερα και παρακάτω), συμμετέχοντας 

                                                
20

 Βλ. «Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική», Γ. Π. Βλάχος, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2000, σελ. 

595. 
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με αυτό το τρόπο θετικά στο ισοζύγιο πληρωμών του ελληνικού κράτους. Η συμμετοχή 

της ναυτιλίας στους λογαριασμούς του υπουργείου οικονομίας και οικονομικών 

εμφανίζεται, άμεσα και έμμεσα, με παραπάνω από ένα τρόπους. Ο υπολογισμός του 

συναλλάγματος που προέρχεται από τους ναυτικούς εργαζόμενους και τις ναυτιλιακές 

εταιρίες αποτελεί τον άμεσο τρόπο, ενώ η απορρόφηση εργαζομένων και η δημιουργία 

συναφών με τη ναυτιλία επαγγελμάτων αποτελούν τους έμμεσους τρόπους.  

    

2.2.1 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 

Αναμφισβήτητα, ο τουρισμός και η ναυτιλία αποτελούν τους μοναδικούς τομείς 

ελαφριάς βιομηχανίας που ευδοκιμούν σε αυτή τη χώρα. Η συμμετοχή της ναυτιλίας με 

τη μορφή του ναυτιλιακού συναλλάγματος ξεπερνάει το 7% ως ποσοστό στο ΑΕΠ των 

τελευταίων χρόνων, ενώ η πορεία του παρουσιάζει διαρκής αύξηση. Συγκρίνοντας το 

ναυτιλιακό συνάλλαγμα με το τουριστικό και αυτό από τις εξαγωγές προκύπτει
21

 ότι το 

ναυτιλιακό, έχοντας μία ελάχιστη εκροή σχεδόν, της τάξης του 1% του συνολικού 

ναυτιλιακού συναλλάγματος, αποτελεί καθαρή εισροή. Σε αντίθεση με τα άλλα δύο που 

προϋποθέτουν αξιόλογες δαπάνες
22

 το ναυτιλιακό συνάλλαγμα έχει απώλειες μόνο 

κατά το ποσό που δαπανάται στις υπηρεσίες λειτουργίας της εμπορικής ναυτιλίας στο 

εξωτερικό, που όπως προαναφέρθηκε δε ξεπερνάει το 1% του συνόλου του ναυτιλιακού 

συναλλάγματος. Να σημειωθεί ότι ως ναυτιλιακό συνάλλαγμα θεωρούνται «οι μισθοί 

των ναυτικών, τα εφοπλιστικά εμβάσματα, τα ποσά που καταβάλλονται για τον 

ανεφοδιασμό, τις επισκευές, τις μετασκευές, τις εισφορές προς το Ναυτικό Απομαχικό 

Ταμείο (ΝΑΤ) καθώς και οι φόροι προς το δημόσιο»
23

.        

 Παρακάτω παριστάνεται διαγραμματικά η εξέλιξη του ναυτιλιακού 

συναλλάγματος για την περίοδο 2002-2008, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα 

στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

                                                
21

 Βλ. «Εμπορική Ναυτιλία & θαλάσσιο περιβάλλον», Γ. Π. Βλάχος, Εκδόσεις Σταμούλη, 1999, 

σελ.65. 
22

 Προκειμένου να προκληθεί τουριστικό ρεύμα προς Ελλάδα χρειάζονται να γίνονται διαρκείς 
δαπάνες διαφήμισης και πρακτόρευσης της χώρας μας, ενώ τα ποσά για την αγορά εξοπλισμού 

που θα προορίζεται για την επάνδρωση των ξενοδοχειακών μονάδων δεν είναι διόλου μικρά. 

Στην περίπτωση των εξαγωγών  προϊόντων μεταποίησης χρειάζονται και εδώ να δαπανηθούν 
μεγάλα ποσά για την αγορά κεφαλαιουχικού και τεχνολογικού εξοπλισμού.  
23

 Βλ. «Εμπορική Ναυτιλία & θαλάσσιο περιβάλλον», Γ. Π. Βλάχος, Εκδόσεις Σταμούλη, 1999, 

σελ.65. 
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Διάγραμμα 3. Εξέλιξη ναυτιλιακού συναλλάγματος 2002-2008 

Εξέλιξη ναυτιλιακού συναλλάγματος 2002-2008
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Πηγή: ΤτΕ 

 

 Είναι σαφές ότι η πορεία του εισερχόμενου ναυτιλιακού συναλλάγματος 

συνεχίζει να είναι ανοδική. Πιο συγκεκριμένα, το 2006 το εισρέον συνάλλαγμα έφτασε 

τα 14.324 εκατ.€, ενώ το ΑΕΠ ήταν ίσο με 95.278 εκατ.€, ποσοστό του συναλλάγματος 

που ισοδυναμεί με το 7,3% του ΑΕΠ. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα διαθέσιμα στοιχεία της 

ΤτΕ, το εισρέον ναυτιλιακό συνάλλαγμα για το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 

2008 έχει φτάσει τα 19.188 εκατ.€, σε αντίθεση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2007 

που ήταν ίσο με 16.939 εκατ.€, διαφορά που ισοδυναμεί με αντίστοιχη ετήσια αύξηση 

του εισερχόμενου συναλλάγματος κατά 13,27 ποσοστιαίων μονάδων.    

 

2.2.2 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

  

 Σύμφωνα με έρευνα
24

, ο συνολικός αριθμός θέσεων απασχόλησης Ελλήνων που 

δημιούργησε μόνο η ποντοπόρος ναυτιλία κατά το έτος 2000 ανήλθε σε 71.000 

άτομα
25

. Εκτός των Ελλήνων, το αυτό έτος, η ποντοπόρος ναυτιλία απασχόλησε και 

50.000 αλλοδαπούς. Όπως αναφέρεται σε οικονομική ανάλυση της Τράπεζας της 

Ελλάδος
26

, τα άτομα που απασχολήθηκαν κατά το έτος 2006 στην ναυτιλία ξεπερνούν 

τα 160.000, αριθμός που αντιστοιχεί στο 4% της συνολικής απασχόλησης, ενώ 

                                                
24

 Η έρευνα διενεργήθηκε υπό την επιστημονική εποπτεία του καθηγητή κ. Ιωάννη Τζωάννου 

και ολοκληρώθηκε το 2001. 
25

 60.000 ήταν οι Έλληνες ναυτικοί που απασχολήθηκαν στα ποντοπόρα πλοία, και 11.000 οι 
εργαζόμενοι στα ναυτιλιακά γραφεία.  
26

Βλ., Economic and Market Analysis, November 2005 – April 2006, Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος. 
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σύμφωνα με εκτίμηση του Υ.Ε.Ν.
27

 ο αριθμός των ναυτικών που εργάζονται στα 

ελληνόκτητα πλοία είναι μεγαλύτερος από 25.000. 

 Ωστόσο, ο συνολικός αριθμός απασχολούμενων ναυτικών βαίνει μειούμενος 

στην πορεία των ετών ως αποτέλεσμα της φυγής όλο και περισσότερων ναυτικών από 

το κλάδο λόγω ηλικίας ή αλλαγής σταδιοδρομίας ή/ και της μη-εισροής νέων ναυτικών. 

Το παραπάνω αποτελεί ένα σημαντικό προβληματισμό που απασχολεί Υ.Ε.Ν., 

εφοπλιστές και πολιτεία, αφού όπως ειπώθηκε και προηγουμένως, η ελάττωση του 

αριθμού των ναυτικών και η άρνηση εισόδου των νέων στο επάγγελμα δείχνουν 

σημάδια ελλειμματικής προσφοράς στο κοντινό μέλλον από άτομα ικανά να 

στελεχώσουν την ναυτιλία, γεγονός που θα οδηγήσει την εθνική μας ναυτιλία σε 

απρόσμενες καταστάσεις. 

    

2.2.3 ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΠΗΓΗ ΠΟΛΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

 

 Η ναυτιλία σαν αυτόνομος οικονομικός τομέας έχει καταφέρει να απορροφήσει 

αυτή τη στιγμή το 4% της συνολικής απασχόλησης, όπου πέρα από τους ναυτικούς 

δίνει δουλεία και σε περισσότερα από 12.300 άτομα που εργάζονται στα ναυτιλιακά 

γραφεία της χώρας. Είναι επόμενο, ένας τόσο δυνατός αυτόνομος κλάδος να στηρίζεται 

τόσο στη παροχή υπηρεσιών από τους ίδιους τους ναυτικούς, όσο και στην παροχή από 

ανθρώπους που εργάζονται στη στεριά. Και δεν είναι μόνο αυτό, αφού η ναυτιλία για 

να στηθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά απαιτεί ταυτόχρονα με την ύπαρξη 

πλοίων και προσωπικού την ύπαρξη συναφών επαγγελμάτων που θα μπορούν να 

στηρίζουν απρόσκοπτα το αέναο μεταφορικό της έργο. Πλήθος παράπλευρων εργασιών 

γεννιούνται προκειμένου αυτή να λειτουργήσει, εργασίες που όλες τους απαιτούν 

προσωπικό και μάλιστα εξειδικευμένο.  

 Μερικές από τις δεκάδες συμπληρωματικές υπηρεσίες που απαιτεί ο κλάδος 

προκειμένου ένα πλοίο να είναι ικανό να πλεύσει είναι οι Νηογνώμονες, τα P & I 

Clubs, οι ναυτασφαλιστικές εταιρίες, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κ.ά. Πιο 

συγκεκριμένα, οι τελευταίοι δημιουργούν μία αυτόνομη δεξαμενή μες στην γενικότερη 

λειτουργία του οργανισμού που ασχολείται αποκλειστικά με τη ναυτιλία (χορήγηση 

δανείων για αγορά ή κατασκευή πλοίου, επένδυση των ναυτιλιακών κερδών κτλ.). 

                                                
27

 Ιστοσελίδα Υ.Ε.Ν., Δύναμη στόλου-Οικονομικά στοιχεία, www.yen.gr.  

http://www.yen.gr/
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 Αν λοιπόν οι προαναφερόμενες υπηρεσίες απαιτούνται  για την ύπαρξη και 

μόνο ενός πλοίου στη κτήση κάποιου, υπάρχουν και άλλες εξίσου σημαντικές που 

συνδέονται κυρίως με τη λειτουργία ενός πλοίου. Μερικές από αυτές είναι οι ναυλωτές, 

ναυπηγεία, μεγάλος αριθμός επισκευαστικών εταιριών, εταιρίες ρυμουλκήσεων και 

ναυαγιαιρέσεων, ναυλομεσίτες, επιχειρήσεις τροφοδοσιών, εταιρίες πετρέλευσης 

πλοίων, εταιρίες συλλογής πετρελαϊκών και άλλων καταλοίπων.  

 

2.3 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ 

 

 Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε στη συμβολή της εμπορικής ναυτιλίας σε μία 

χώρα με τη χρήση μη ποσοτικών αλλά ποιοτικών μεγεθών, όπως είναι το κύρος και η 

διαπραγματευτική ισχύς αυτής. Όπως αναφέρεται
28

 «…η ισχυρή θέση της Ελληνικής 

εμπορικής ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο ενισχύει όχι μόνο το γόητρο αλλά και τη θέση 

της στα πλαίσια των διεθνών οργανισμών (Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνής Ναυτιλιακός 

Οργανισμός, ΟΟΣΑ), με αποτέλεσμα οι Ελληνικές απόψεις σε θέματα ναυτιλίας να 

λαμβάνονται σοβαρά υπόψη». Παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι ο Ευθύμιος 

Μητρόπουλος, ένας καταξιωμένος έλληνας πρώην πλοίαρχος του Εμπορικού Ναυτικού 

και πρώην αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, επανεξελέγη για δεύτερη συνεχόμενη 

φορά, στην 25
η
 γενική συνέλευση του IMO

29
 (International Maritime Organisation), ως 

γενικός γραμματέας τού για τη χρονική περίοδο από 1
η 

Ιανουαρίου 2008 έως και 31
η
 

Δεκεμβρίου 2011
30

.  

                                                
28

 Βλ. «Εμπορική Ναυτιλία & θαλάσσιο περιβάλλον», Γ. Π. Βλάχος, εκδόσεις Σταμούλης, 

1999, σελ. 65. 
29

 Αυτή τη στιγμή ο IMO [γνωστός μέχρι το 1982 και σαν IMCO (Intergovernmental Maritime 

Consultative Organisation)] αριθμεί 167 χώρες-μέλη και 3 συνδεδεμένες χώρες-μέλη και 

αποτελεί ανεξάρτητο όργανο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με απώτερο σκοπό να 
προάγει: 

 την ασφάλεια ζωής στη θάλασσα  

 την ασφάλεια από τρομοκρατικές και άλλες έκνομες ενέργειες  

 την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση  

 την ειδική τεχνική υποστήριξη 

 την παροχή ειδικού νομικού και θεσμικού περιεχομένου  

 την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας  

 την αποτελεσματικότητα της ναυσιπλοΐας                 
30

 Άρθρο ‘Επανεξελέγη γενικός γραμματέας του IMO ο Ε. Μητρόπουλος’, Ν. Μπαρδούνιας, 

www.news.kathimerini.gr . 

http://www.news.kathimerini.gr/
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 Μπορεί ακόμα η Ελλάδα συνολικά σαν κράτος, να βρίσκεται στις τελευταίες 

θέσεις της ΕΕ, ωστόσο, οι Ελληνικές απόψεις σχετικά με θέματα ναυτιλίας φαίνεται να 

λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, πράγμα πολύ σημαντικό αφού αναφερόμαστε στην 

ναυτιλία, ένα τόσο σημαντικό οικονομικό τομέα με καθαρά παγκοσμιοποιημένο  

χαρακτήρα. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

3.1 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 18
Ο
 ΑΙΩΝΑ 

 

 Η ναυτική εκπαίδευση στην Ελλάδα ξεκινάει πριν από το 1750 όταν στην Ύδρα 

λειτουργούσε ένα από τα παλαιότερα Ναυτικά Σχολεία της Ευρώπης με καθηγητές 

προερχόμενους από την Ιταλία και τη Πορτογαλία
31

. Επόμενη χρονιά-σταθμός αποτελεί 

το 1830, όταν το Ελληνικό κράτος αποφασίζει να ιδρύσει Ναυτικά Σχολεία, αυτή τη 

φορά με διδακτικό προσωπικό προερχόμενο από την Ελλάδα και όχι από άλλες χώρες 

της Ευρώπης, όπως ίσχυε μέχρι τότε στο μοναδικό Ναυτικό Σχολείο της Ύδρας. 

Δημιουργούνται σχετικά Σχολεία στις Σπέτσες, στο Γαλαξίδι, στη Σύρο, στο 

Αργοστόλι, στο Ναύπλιο και αλλού.   

 Το 1907 λειτουργεί Ναυτική Σχολή στην Ιθάκη, ενώ το 1927 ξεκινάει η 

λειτουργία της πρώτης κρατικής Σχολής στο Πειραιά. Τρία χρόνια αργότερα ιδρύεται 

Σχολή στη Χίο, ενώ την ίδια περίοδο το μέχρι τότε Ναυτικό Σχολείο Ύδρας 

μετατρέπεται σε κρατική Ναυτική Σχολή.  

 Είναι αλήθεια πάντως, ότι η παροχή εκπαίδευσης σε αξιωματικούς 

καταστρώματος ήταν πολύ πιο ευρεία σε αντίθεση με τους αξιωματικούς μηχανής που 

έπρεπε να φοιτήσουν σε ιδιωτικές Ναυτικές Σχολές («Προμηθέας», «Πειραϊκός 

Σύνδεσμος», κ.ά.) που λειτουργούσαν εκείνη την περίοδο στην περιοχή του Πειραιά.  

 Το 1950 οι Σχολές Εμπορικού Ναυτικού διαχωρίζονται από τις υπόλοιπες 

Τεχνολογικές Σχολές, δείχνοντας έτσι από νωρίς την ιδιαιτερότητα του κλάδου αυτού 

και την ανάγκη να ακολουθηθεί αυτόνομη πολιτική, ενώ το 1975
32

 με το νόμο 576
33

 

διαχωρίζονται πλήρως οι εν λόγω Σχολές από το καθεστώς λειτουργίας που 

εφαρμοζόταν στα υπόλοιπα τεχνικά και επαγγελματικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

                                                
31

 Βλ. « Εν Πλω», Ειδική Έκδοση για τη Ναυτιλία, Μάιος 2007, σελ. 22. 
32

 Βλ. «Ναυτική Εκπαίδευση», Όλγα Γκουζούλη, Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών 
Ερευνών, Αθήνα, 1980, σελ. 40-41. 
33

 Ν.576. 7/13.4.1977,  «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής 

και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως», ΦΕΚ 102 Α’. 
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αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά το γεγονός ότι ο κλάδος αυτός διακρινόταν τόσο 

για την ιδιαιτερότητα όσο και για την πλήρη αυτονομία του.. 

 Το 1951 ιδρύεται η πρώτη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού (Πλοιάρχων 

και Μηχανικών) στον Ασπρόπυργο Αττικής, στη Σύρο το 1961 ιδρύεται Σχολή 

Πλοιάρχων, όπως και στις Οινούσσες το 1965. Αντίστοιχες Σχολές ιδρύονται το 1966 

στην Κεφαλονιά, το 1968 στη Κύμη και στη Πρέβεζα, το 1975 στη Ν.Μηχανιώνα 

Θεσσαλονίκης και το 1979 στα Χανιά. 

 Τέλος, δέκα χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας της πρώτης Δημόσιας Σχολής 

Μηχανικών στον Ασπρόπυργο, το 1961, ιδρύεται η δεύτερη Σχολή Μηχανικών στη 

Χίο, για να πάρουν σειρά μετέπειτα και οι Σχολές στα Χανιά και στη Ν.Μηχανιώνα 

Θεσσαλονίκης, το 1963 και το 1969 αντίστοιχα. 

 Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι όλα αυτά τα χρόνια, παράλληλα με τις 

Δημόσιες Σχολές λειτουργούσαν και πλήθος ιδιωτικών, τόσο Πλοιάρχων, όσο και 

Μηχανικών. Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα που απεικονίζει την κατάσταση της 

εποχής στο χώρο των Σχολών Εμπορικής Ναυτιλίας μας δίνει η Όλγα Γκουζούλη
34

 

όταν το 1980, ο αριθμός των ιδιωτικών Σχολών Αξιωματικών έφτανε τις 28 σε σύνολο 

48
35

 σχολών, αντιπροσωπεύοντας, μάλιστα, το 58% του συνόλου.  

 Οι  Σχολές Εμπορικού Ναυτικού που βρίσκονται σε λειτουργία είναι συνολικά 

δεκατρείς (13) σε αριθμό, εννέα (9)  από τις οποίες Πλοιάρχων και  οι υπόλοιπες 

τέσσερις (4) Μηχανικών. Πιο συγκεκριμένα, οι Α.Ε.Ν. που λειτουργούν, είναι: 

 

Πίνακας 3. Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού που βρίσκονται σε λειτουργία 

Α.Ε.Ν. ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Μακεδονίας (Ν.Μηχανιώνα) Μακεδονίας (Ν.Μηχανιώνα) 

Ηπείρου (Πρέβεζα) Χίου 

Ιονίων Νήσων (Αργοστόλι) Ασπροπύργου 

Κύμης Κρήτης (Χανιά) 

Οινουσσών  

                                                
34

Βλ. «Ναυτική Εκπαίδευση», Όλγα Γκουζούλη, Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών 

Ερευνών, Αθήνα, 1980, σελ. 41.  
35

Να σημειωθεί ότι το παραπάνω σύνολο προκύπτει ως άθροισμα τόσο των  Σχολών 

Πλοιάρχων, όσο και των Σχολών Μηχανικών, αλλά και άλλων ειδικοτήτων, όπως των 

Ασυρματιστών, που δεν αναφέρονται στη παρούσα εργασία. 
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Ασπροπύργου  

Ύδρας  

Σύρου  

Κρήτης (Χανιά)  

                       Πηγή: Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π. 

 

3.2 ΔΣΕΝ-ΑΔΣΕΝ-Α.Ε.Ν. 

 

 Η αρχική ονομασία των Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (ΔΣΕΝ), όπως 

αναφέρθηκε νωρίτερα, τροποποιήθηκε στη πορεία των ετών και οι εν λόγω σχολές 

μετονομάστηκαν το 1979
36

 σε Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού 

(ΑΔΣΕΝ), ενώ το 1998, με το Ν.2638/98, επέρχεται η αναβάθμιση τους με την 

κατάργηση αυτών και τη δημιουργία των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.). Η 

εξέλιξη αυτή σηματοδοτείται τόσο από το γεγονός ότι οι Α.Ε.Ν. πλέον εντάσσονται 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όσο και από το ότι από το 2001 εισάγονται στο 

Μηχανογραφικό Δελτίο των Πανελληνίων Εξετάσεων αφού σύμφωνα με την σχετική 

υ.α.
37

 εντάσσονται στα: 

α) Επιστημονικό πεδίο Θετικών Επιστημών 

β) Επιστημονικό πεδίο Τεχνολογικών Επιστημών. 

   Το εκπαιδευτικό έτος 1979-1980 αποτελεί, επίσης, το πρώτο έτος λειτουργίας 

των Ανώτερων Δημοσίων Λυκείων Δοκίμων Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού τα 

οποία και συνέχισαν να λειτουργούν μέχρι το εκπαιδευτικό έτος 1998-99. Από το 1999-

2000 τα ονομαζόμενα Δ.Λ.Ε.Ν. καταργούνται
38

 και το Δ.Λ.Ε.Ν. Πειραιά ονομάζεται 

ημερήσιο Τ.Ε.Ε. Ναυτικού και Ναυτιλιακού τομέα ειδικότητας Πλοιάρχων Εμπορικού 

Ναυτικού και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού. 

 

3.3 ΝΟΜΟΣ 3450/30-03-2006 - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ 

ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

                                                
36

 Π.Δ. 9, ΦΕΚ 3Α’/10-01-79. 
37

 Υπ. Αριθ. Μ 3614.1/03/01, «Ένταξη των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Σχολών 

Πλοιάρχων και Μηχανικών, στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν.2525/97 
(ΦΕΚ 188 Α΄), όπως αντικαταστήθηκε με το Ν.2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α/01)», ΦΕΚ 734 

Β’,13/06/01. 
38

 Ν.2743/3-10-99 ΦΕΚ 211 Α’ Κεφάλαιο  Στ’, Άρθρο 16.  
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 Με την ψήφιση του παραπάνω νόμου επιχειρήθηκε από πλευράς Υπουργείου να 

αναβαθμιστεί το σύστημα της ναυτικής εκπαίδευσης, όπως εκφράζεται μέσα από τις 

Α.Ε.Ν.. Κατά την προσωπική μου άποψη, δε μπορώ να ισχυριστώ ότι άλλαξε κάτι 

ουσιαστικό σε σχέση με την εισαγωγή των σπουδαστών/στριών, όσο με το επίπεδο της 

ναυτικής εκπαίδευσης. Η αλήθεια είναι ότι το πνεύμα του νόμου απόπνεε περισσότερο 

«ακαδημαϊκό» αέρα, τόσο σε επίπεδο σπουδών
39

, όσο και στο εκπαιδευτικό 

προσωπικό
40

.  

 Στο Δεύτερο μέρος του νόμου εισάγονται νέες παράγραφοι σχετικές με τις 

Ν.Ε.Κ.Ε.
41

. Αναφέρεται
42

δε ότι «η φοίτηση στις Ν.Ε.Κ.Ε κατάρτισης καταλήγει σε 

χορήγηση τίτλου αποφοίτησης που δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω απόκτησης διπλώματος 

Πλοιάρχου ή Μηχανικού Ε.Ν. αντίστοιχα, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις 

της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας». Αν και λίγο συννεφώδες το όλο σύστημα των 

Ν.Ε.Κ.Ε., δεν παύει από το 2003
43

 και μετά το σύστημα της ναυτικής εκπαίδευσης να 

περνάει και σε ιδιωτικά χέρια. Απλά, θεωρώ περιττή την ύπαρξη και άλλων ιδρυμάτων 

με απώτατο προορισμό τη δημιουργία Αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού, όταν 

την ίδια στιγμή μένουν αρκετές θέσεις κενές στις δωρεάν εκπαίδευσης Α.Ε.Ν.. 

Περαιτέρω αναφορά στο θέμα ξεφεύγει του θέματος.            

         

3.4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 Στο σημείο αυτό και κατόπιν ανάλυσης της ελληνικής ναυτικής εκπαίδευσης της 

περιόδου (2005-09), που έγινε στα προηγούμενα Κεφάλαια, ήρθε η ώρα να αναφερθούν 

τα υπάρχοντα θεωρητικά μοντέλα ναυτικής εκπαίδευσης που προέκυψαν μέσα από τη 

συλλογή των ειδικών χαρακτηριστικών του κάθε συστήματος (Ό. Γκουζούλη, 1980)
44

.  

                                                
39

 Προβλέπει την από κοινού σύμπραξη Πανεπιστημίων και Α.Ε.Ν. για τη διοργάνωση 

Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και τη διεξαγωγή ερευνών σε σχέση με την εμπορική 
ναυτιλία.    
40

 Στα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να έχει κάθε εκπαιδευτικός, προσθέτονται καινούργια, 

ακαδημαϊκού χαρακτήρα.   
41

 Ιδιωτικές Σχολές Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης. 
42

 Ν. 3450/2006, Μέρος Δεύτερο, Άρθρο 18, § 7. 
43

 Ν. 3153/2003, «Ναυτική Επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και 
ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.», ΦΕΚ 153 

Α’/19-06-03 
44

 Ό.π., σελ.111-119. 
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 Οι βασικές τάσεις που παρουσιάζονται στα εθνικά συστήματα ευρωπαϊκής 

ναυτικής εκπαίδευσης είναι δύο
45

, γεγονός που οδήγησε στην δημιουργία δύο βασικών 

συστημάτων ναυτικής εκπαίδευσης. Αν και τα επιμέρους χαρακτηριστικά μπορεί να 

μπερδεύονται μεταξύ τους, στο τέλος υπερισχύει το σύνολο της μίας τάσης, οπότε και 

μπορεί κανείς να διακρίνει σε ποιο σύστημα ανήκει κάθε φορά το κάθε σύστημα. Τα 

δύο, λοιπόν, συστήματα ναυτικής εκπαίδευσης είναι:   

1. το ενοποιημένο σύστημα ναυτικής εκπαίδευσης, και 

2. το παραδοσιακό σύστημα ναυτικής εκπαίδευσης. 

Το πρώτο σύστημα «αποβλέπει στην προετοιμασία εργατικού δυναμικού για την 

επάνδρωση του ναυτιλιακού τομέα, ενώ παράλληλα δημιουργεί τις ουσιαστικές και τις 

τυπικές προϋποθέσεις για την απασχόληση του δυναμικού αυτού σε άλλους συναφείς 

τομείς, ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις επιλογές των μεμονωμένων ατόμων ή τις 

ανάγκες του οικονομικού προγράμματος της χώρας.»
46

 Από την άλλη, το παραδοσιακό 

σύστημα «αποβλέπει κυρίως στην παροχή βασικής καταρτίσεως, απαραίτητης ως 

υπόβαθρου της εμπειρικής εκπαιδεύσεως που θα αποκτηθεί κατά την ενεργό άσκηση του 

ναυτικού επαγγέλματος και επομένως περιορίζει de facto την απασχόληση στο ναυτιλιακό 

τομέα.»
47

 Ας δούμε αναλυτικά τα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε συστήματος. 

 

3.4.1 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εν λόγω συστήματος αναφέρονται παρακάτω 

ως εξής: 

1. Θεωρεί την ναυτική εκπαίδευση σαν ένα επιπλέον κομμάτι της ευρύτερης 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και την κατατάσσει μέσα από το καθεστώς 

λειτουργίας της στο ίδιο θεσμικό πλαίσιο με τους υπόλοιπους επαγγελματικούς 

κλάδους. Δηλαδή, όλο το θεσμικό πλαίσιο που την διέπει βρίσκεται στην 

αποκλειστική ευθύνη ενός κρατικού φορέα, του Υπουργείου Παιδείας. 

2. Δέχεται στους κύκλους του, τόσο απόφοιτους που προέρχονται από σχολεία 

υποχρεωτικής γενικής εκπαίδευσης, όσο και ενδιαφερόμενους με παραπάνω των 

βασικών γραμματικών γνώσεων. Η παραπάνω παραδοχή ωστόσο, απαιτεί την 

                                                
45

 Ό.π. 
46

 Ό.π. σελ.111-112. 
47

 Ό.π. σελ 111. 
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ύπαρξη δύο βαθμίδων εκπαίδευσης, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στην 

επικοινωνία μεταξύ τους. Ο διαχωρισμός σε δύο επίπεδα γίνεται εσκεμμένα 

προκειμένου τα ανώτερα ναυτικά αξιώματα να αποκτούνται από ανώτερου 

μορφωτικού επιπέδου άτομα. 

3. Οι σπουδαστές της ανώτερης βαθμίδας εκπαίδευσης, εφοδιάζονται με 

επιστημονικές τεχνικές γνώσεις, ή και συμπληρωματικά διοικητικές, σε 

αντίθεση με τους σπουδαστές του κατώτερου κύκλου που διδάσκονται 

συστηματικά τεχνικά μαθήματα . Υπάρχουν, ωστόσο, και σπουδαστές που 

προορίζονται για κατώτερο προσωπικό, για τους οποίους προβλέπεται, όχι 

υποχρεωτικά, η παροχή βασικών τεχνικών γνώσεων.       

4. Η αποφοίτηση των σπουδαστών από τις σχολές ναυτικής εκπαίδευσης έχει σαν 

αποτέλεσμα την χορήγηση από αυτές διαφορετικών πτυχίων. Οι απόφοιτοι της 

ανώτερης βαθμίδας, λαμβάνουν ανώτερο (ακαδημαϊκό συνήθως) πτυχίο 

τεχνικής – διοικητικής κατεύθυνσης, ενώ στους απόφοιτους κατώτερης 

βαθμίδας, χορηγείται αναγνωρισμένο πτυχίο τεχνικού. Τέλος, στα μέλη του 

κατώτερου προσωπικού χορηγείται πιστοποιητικό ειδικευμένου εργάτη. 

5. Τόσο το περιεχόμενο της παρεχόμενης εκπαίδευσης (επιστημονική, βασική, 

προαιρετική), όσο και το χορηγούμενο αποδεικτικό επιτυχούς φοίτησης 

(ακαδημαϊκό πτυχίο, τεχνικό πτυχίο, πιστοποιητικό ειδικευμένου εργάτη), 

εξασφαλίζουν στους αποφοίτους εναλλακτική απασχόληση τόσο στη θάλασσα, 

όσο και στη στεριά. 

 

3.4.2 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Το δεύτερο σύστημα ναυτικής εκπαίδευσης φέρει την ονομασία 

«Παραδοσιακό». Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του «Παραδοσιακού» συστήματος 

αναφέρονται παρακάτω: 

1. Αναγνωρίζει την συγγένεια της ναυτικής εκπαίδευσης με τους άλλους 

επαγγελματικούς κλάδους και την εντάσσει στο γενικότερο πλαίσιο της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, όμως, φροντίζει να συντηρεί την 

αυτονομία της, ιδίως μέσα από το καθεστώς λειτουργίας και την οργάνωση 

σπουδών. Στις σχολές εμπορικού ναυτικού, κάποια θέματα είναι αρμοδιότητας 
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Υπουργείου Παιδείας, και για άλλα θέματα υπεύθυνο είναι το Υπουργείο που 

ασχολείται με την εμπορική ναυτιλία κάθε φορά. Θα ήταν λογικό για λόγους 

απλούστευσης η ναυτική εκπαίδευση να άνηκε στον ενιαίο φορέα κοινής 

εκπαιδευτικής πολιτικής, το Υπουργείο Παιδείας, η ιδιαιτερότητα της όμως σε 

σχέση με το αντικείμενο της την κατατάσσει σε υψηλού βαθμού ειδίκευσης 

εκπαίδευση, η οποία δεν δύναται να καλυφθεί μονομερώς από το Υπουργείο 

Παιδείας. Για αυτό και το επιχείρημα της συν-κηδεμονίας από δύο Υπουργεία 

είναι πολύ ισχυρό. 

2.   Η εκπαιδευτική βαθμίδα είναι μία και μοναδική και απευθύνεται κυρίως σε 

αποφοίτους της υποχρεωτικής γενικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, μπορούν και 

λειτουργούν εναλλακτικά προγράμματα ανάλογα του επιπέδου μόρφωσης των 

σπουδαστών, σε κάθε περίπτωση όμως, όλα τα προγράμματα ανοίγουν δρόμο 

για κατάκτηση του ανώτερου των αξιωμάτων. Ως φυσικό επακόλουθο έρχεται η 

διαφοροποίηση στον συνολικό χρόνος απόκτησης κάποιου αποδεικτικού 

ναυτικής ικανότητας αναλόγως του αρχικού επιπέδου μόρφωσης. 

3. Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην εκτελούμενη θαλάσσια υπηρεσία από αυτή 

που δίνει το «ενοποιημένο» σύστημα. Στην πρώτη περίπτωση η θαλάσσια 

υπηρεσία είναι αναγκαία για την πρακτική εφαρμογή των όσων έχει ήδη 

διδαχθεί κανείς, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, η άσκηση επί του πλοίου αποτελεί 

συμπληρωματική παροχή γνώσεων στην γενικότερη κατάρτιση των 

αξιωματικών. Η πορεία για την απόκτηση του αμέσως επόμενου ιεραρχικά 

αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας σημαίνει ταυτόχρονα την ανάγκη 

παρακολούθησης επιπρόσθετων επιμορφωτικών προγραμμάτων, έτσι ώστε να 

πετυχαίνεται η εξίσωση του επιπέδου εκπαίδευσης όλων των αξιωματικών. 

Ακόμα και στο κατώτερο προσωπικό, κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, δίνεται 

το δικαίωμα ανέλιξης. 

4. Σε σχέση με την αξία των πτυχίων, αν και θεωρητικά είναι ισότιμα με εκείνα 

της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας, η γενίκευση για περισσότερους από ένα 

κλάδους είναι κάτι που εξαρτάται κάθε φορά από το καθεστώς της κάθε χώρας.    

5. Τυπικά και θεωρητικά οι απόφοιτοι σχολών ναυτικής εκπαίδευσης έχουν 

ισότιμα δικαιώματα με απόφοιτους άλλων σχολών της αυτής επαγγελματικής 

βαθμίδας. Ουσιαστικά και πρακτικά, όμως, αυτό δε μπορεί να συμβεί γιατί το 
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ίδιο το περιεχόμενο των μαθημάτων είναι σε τέτοιο βαθμό ακραία 

εξειδικευμένο, που, ουσιαστικά, δεν αφήνει κανένα περιθώριο στους όσους 

σπουδαστές να ασχοληθούν με κάτι εναλλακτικό. Με αυτόν τον τρόπο, 

πετυχαίνεται μία καθαρά εξαρτητική σχέση μεταξύ ναυτικού και θάλασσας, 

αφού το «να κάτσει κάποιος στη στεριά» είναι από επικίνδυνο έως και αδύνατο. 

 

3.4.3 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 Μετά την αναφορά των δύο συστημάτων ναυτικής εκπαίδευσης, ήρθε η στιγμή 

να κατηγοριοποιήσουμε το ελληνικό σύστημα ναυτικής εκπαίδευσης, ειδικότερα μετά 

τις όποιες αλλαγές έλαβαν χώρα την τελευταία πενταετία. Το σύστημα της ναυτικής 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα, λοιπόν, συγκεντρώνει στο μεγαλύτερο του μέρος τα 

χαρακτηριστικά του «Παραδοσιακού» συστήματος εκπαίδευσης.  

Οι Α.Ε.Ν. είναι μεν περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής 

Ναυτιλίας
48

, αλλά τα θέματα σπουδαστικής μέριμνας που αφορούν αυτές ρυθμίζονται 

από κοινού μεταξύ Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π. και ΥΠ.Ε.Π.Θ
49

 Ειδικότερα, μετά την ένταξη των 

Α.Ε.Ν. στο μηχανογραφικό του ΥΠ.Ε.Π.Θ
50

 η παρουσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ  

ισχυροποιήθηκε στον τομέα της σπουδαστικής μέριμνας, από την άλλη, όμως, το 

Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π. εξακολούθησε να «κρατά το σκήπτρο» της διαχείρισης των Α.Ε.Ν.. Στην 

προκείμένη περίπτωση, δηλαδή, έχουμε να κάνουμε με ένα σύστημα του οποίου οι 

αποφάσεις μείζονος σημασίας λαμβάνονται από κοινού, αφήνοντας ουσιαστικά στο 

Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π. την άσκηση της γενικής εποπτείας. 

Οι Α.Ε.Ν. ανήκουν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση 

για εισαγωγή σε αυτές είναι η κατοχή τίτλου απόλυσης Γενικού Λυκείου ή άλλου 

ισότιμου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η διαφοροποίηση, δηλαδή, με το 

περιεχόμενο του «παραδοσιακού» συστήματος εκπαίδευσης βρίσκεται στο ελάχιστο 

επίπεδο μόρφωσης το οποίο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 12ετές. Από την άλλη 

μεριά, βέβαια, υπάρχουν τα ΕΠΑ.Λ Ναυτικού και Ναυτιλιακού τομέα, τα οποία 

ανήκουν στη Δευτεροβάθμια  μη-υποχρεωτική εκπαίδευση και τα οποία έχουν σαν 

                                                
48

 Βάση του Ν.2638/98, Κεφάλαιο Πρώτο, Άρθρο 1, §1, ΦΕΚ 204 Α’/2-9-98. 
49

 Βάση της τελευταίας υπ’ αριθ. Μ. 3614.1/03/09/05-05-09 Κοινής Απόφασης ΥΠ.Ε.Π.Θ-

Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π.. 
50

 Βάση της υπ’ αριθ. Μ. 3614.1/03/01 Κοινής Απόφασης ΥΠ.Ε.Π.Θ-Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π.. 
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απώτερο σκοπό την δημιουργία αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού, μέσω της 

μετέπειτα εισαγωγής των μαθητών τους στις Α.Ε.Ν.. Το σύστημα, λοιπόν, προβλέπει 

υποχρεωτική αποφοίτηση από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο, ή κάποιο άλλο ισότιμο 

σχολείο και, κατόπιν επιτυχής διαδικασίας, εισαγωγή στις Α.Ε.Ν.. Με την εισαγωγή 

τους στις Α.Ε.Ν., κατόπιν επιτυχούς παρακολούθησης, οι απόφοιτοι από αυτές 

εφοδιάζονται με Πτυχίο Α.Ε.Ν., και ταυτόχρονα με Δίπλωμα Αξιωματικού (Πλοιάρχου 

ή Μηχανικού) Γ’ τάξης. 

Σε σχέση με το είδος της παρεχόμενης μάθησης, ιδιαίτερο βάρος φαίνεται να 

δίνεται, τόσο στα επιστημονικού και τεχνικού επιπέδου μαθήματα, όσο και στα 

θαλάσσια ταξίδια. Αυτό που σφραγίζει την επικράτηση του «παραδοσιακού» 

συστήματος είναι το γεγονός ότι τα ταξίδια στη θάλασσα δεν γίνονται για 

συμπληρωματική γνώση, όπως γίνεται στο «ενοποιημένο» σύστημα, αλλά για πρακτική 

εξάσκηση των όσων έχουν διδαχθεί. 

Σε σχέση με την αξία των πτυχίων, το «παραδοσιακό» σύστημα εξηγεί 

καλύτερα την κατάσταση που ισχύει στην περίπτωση των Α.Ε.Ν.. Μπορεί οι Α.Ε.Ν. να 

ανήκουν στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα με τα ΤΕΙ και επομένως να είναι ισότιμα με 

αυτά, στην πραγματικότητα όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όπως αναφέρεται
51

 «το 

χορηγούμενο από τις Α.Ε.Ν. πτυχίο Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ’ τάξης αντίστοιχα, μετά 

την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, αποτελεί απαραίτητο τυπικό προσόν εξέλιξης του 

κατόχου του μέχρι την απόκτηση του διπλώματος εμπορικού ναυτικού Α’ τάξης…». 

Επιπλέον, στον ίδιο νόμο αναφέρεται ότι «το δίπλωμα του Εμπορικού Ναυτικού Α’ 

τάξης καθίσταται ισότιμο με το πτυχίο των ΤΕΙ». Ουδέν άλλο σχόλιο! 

Τόσο το επίπεδο, όσο και το είδος των παρεχόμενων γνώσεων στις Α.Ε.Ν., δεν 

αφήνουν κανένα περιθώριο στους απόφοιτους αυτών να ασχοληθούν εναλλακτικά με 

κάτι άλλο. Είναι τέτοιο το περιεχόμενο των σπουδών (Βλ. «Αναλυτικό πρόγραμμα 

μαθημάτων» στο Παράρτημα) που στοχεύει καθαρά στην εκπαίδευση ειδικευμένου 

δυναμικού για την επάνδρωση των πλοίων. Αυτό που ουσιαστικά μπορεί κανείς να 

κάνει μετά την αποφοίτηση του από τις Α.Ε.Ν., είναι η περαιτέρω συνέχιση των 

σπουδών του σε συγκεκριμένα τμήματα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, κατόπιν κατατακτηρίων 

                                                
51

 Ν.3450/30-03-06, Μέρος Πρώτο «Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού», Άρθρο 1, §3, ΦΕΚ 64 

Α’.  
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εξετάσεων, και μετά την αποφοίτηση του από αυτό να ασχοληθεί με κάτι σχετικό, 

απαξιώνοντας με αυτό τον τρόπο, το πτυχίο των Α.Ε.Ν.. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ 

 

4.1 ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΠΑ.Λ 

 

 Αν θελήσει κανείς, μετά το γυμνάσιο, να ασχοληθεί με το ναυτικό επάγγελμα ή 

την ναυτιλία γενικότερα, του παρέχεται η δυνατότητα μέσω των ΕΠΑ.Λ να φοιτήσει σε 

αυτά, παίρνοντας τόσο γενική όσο και εξειδικευμένη γνώση για τη σταδιοδρομία του 

στη θάλασσα. Τα ΕΠΑ.Λ
52

 είναι η σύγχρονη εκδοχή των Επαγγελματικών Λυκείων 

όπου αυτά μαζί με τις ΕΠΑ.Σ αποτελούν την πιο πρόσφατη μορφή του θεσμού των 

Τ.Ε.Ε. (Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια). Η φοίτηση στα ΕΠΑ.Λ είναι τριετής. 

Για τους μαθητές που θέλουν να ασχοληθούν με την ναυτιλία, υπάρχει  ανεξάρτητος 

κύκλος Ναυτικός-Ναυτιλιακός που επιλέγεται από τον πρώτο κιόλας χρόνο. 

 Πιο συγκεκριμένα
53

, τα παιδιά της Α’ τάξης καλούνται να επιλέξουν μεταξύ του 

Τεχνολογικού, του Υπηρεσιών και του Ναυτικού-Ναυτιλιακού Κύκλου. Αν σκεφτεί 

κανείς, ότι τον πρώτο χρόνο τα παιδιά καλούνται να επιλέξουν μεταξύ τριών (3) 

κύκλων και ένας από αυτούς είναι  αμιγώς ο ναυτικός-ναυτιλιακός, είναι πασιφανή 

τόσο η σημαντικότητα όσο και η εξειδίκευση που παρουσιάζει ο ευρύτερος τομέας 

‘ναυτιλία’. 

  Στην Β’ τάξη η επιλογή γίνεται μεταξύ δώδεκα (12) Τομέων, εκ των οποίων οι 

δύο (2) είναι αυτοί του Ναυτικού Πλοιάρχων και του Ναυτικού Μηχανικών. Ήδη, 

δηλαδή, από τον δεύτερο χρόνο γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ Πλοιάρχων και 

Μηχανικών.  

 Στην Γ’ και τελευταία τάξη η επιλογή γίνεται ανάμεσα σε δεκαεννιά (19) 

Ειδικότητες, δύο (2) εκ των οποίων προορίζουν στο θαλασσινό επάγγελμα, μία των 

Πλοιάρχων και μία των Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού. 

 Συνοψίζοντας, λοιπόν, ένας/ μία νέος/ νέα αν αποφασίσει μετά το γυμνάσιο να 

ακολουθήσει το ναυτικό επάγγελμα μπορεί να φοιτήσει σε κάποιο ΕΠΑ.Λ, αρκεί να 

επιλέξει αρχικά τον Ναυτικό-Ναυτιλιακό Κύκλο, στη Β’ τάξη τον Τομέα Ναυτικού 

                                                
52

 Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146 Α’) 
53

 Υ.Α. 36618//Γ2/30-03-07, Θέμα: Καθορισμός των κύκλων μαθημάτων, των τομέων και 

ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων και της αντιστοιχίας μεταξύ τους. 
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Πλοιάρχων ή Μηχανικών και στη τελευταία τάξη μία Ειδικότητα: του Πλοιάρχου ή του 

Μηχανικού. Με την αποφοίτηση του, ύστερα, μπορεί να λάβει μέρος στις εισαγωγικές 

εξετάσεις και κατόπιν επιτυχούς αποτελέσματος να εισαχθεί στις Α.Ε.Ν..          

  Στα  Παραρτήματα Α, Β, και Γ αναφέρονται αναλυτικά
54

 τα μαθήματα που 

διδάσκονται τα τρία χρόνια οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ που επέλεξαν να ασχοληθούν με 

τον Ναυτιλιακό κλάδο. 

 Ένα ερώτημα που προκύπτει από την ανάγνωση των πινάκων είναι τι ποσοστό 

από το σύνολο των μαθημάτων που διδάσκονται αναλογεί σε αμιγώς ειδικά-ναυτικά 

μαθήματα και τι σε γενικά. Θα παρατηρήσει κανείς, ότι ενώ την πρώτη χρονιά το 

ποσοστό είναι σχετικά μικρό, τα επόμενα δύο χρόνια η συμμετοχή των ειδικών-

ναυτικών μαθημάτων αυξάνεται σταδιακά. Έτσι, λοιπόν, στην Α’ Τάξη, σε σύνολο 35 

ωρών, τα γενικά μαθήματα αποτελούν τις 25 ώρες του εβδομαδιαίου ωρολογίου 

προγράμματος και τα ειδικά μαθήματα τις υπόλοιπες 10 ώρες, κατέχοντας τα τελευταία, 

δηλαδή, το 28,6% του συνόλου. Στη Β’ Τάξη, το σύνολο των 35 ωρών, μοιράζεται σε 

17 ώρες γενικών μαθημάτων και 18 ειδικών, δίνοντας την πρωτιά στα ειδικά μαθήματα 

με ποσοστό 51,4% του συνόλου των ωρών, ενώ στη Γ’ και τελευταία Τάξη οι 35 ώρες 

μοιράζονται σε 12 ώρες γενικών μαθημάτων και 23 ειδικών, δίνοντας καθαρότατο 

βάρος στα ειδικά με ποσοστό 65,7% του συνόλου των ωρών.  

 Είναι σαφές, ότι το ΥΠ.Ε.Π.Θ. ξεκινάει την παροχή ειδικευμένης γνώσης από 

τον πρώτο κιόλας χρόνο, προσέχοντας όμως η ειδίκευση να μην λειτουργήσει εις βάρος 

της γενικής μόρφωσης, για αυτό και το ποσοστό των ειδικών-ναυτικών μαθημάτων 

κρατείται σε χαμηλά επίπεδα (28,6%). Από το δεύτερο χρόνο και μετά το σύνολο των 

διδακτικών ωρών πλειοψηφείτε από την παρουσία ναυτικών μαθημάτων, για να 

φτάσουμε στη Γ’ Τάξη και στο καθοριστικό πια ποσοστό 65,7%, όπου ο μαθητής πλέον 

καλείται να ανταποκριθεί και να εξεταστεί κυρίως σε μαθήματα που αφορούν 

αποκλειστικά και μόνο το ναυτικό επάγγελμα και τη ναυτιλία γενικότερα. 

 Έτσι, λοιπόν, ο μαθητής που αποφασίζει μετά την αποφοίτηση του από το 

γυμνάσιο να εισέλθει στον χώρο της ναυτιλίας, μπορεί να επιλέξει τη συνέχιση των 

σπουδών του στα ΕΠΑ.Λ και από εκεί και πέρα και μετά την αποφοίτηση του από αυτά 

                                                
54

 Υ.Α. 111276/Γ2/8-10-07, Θέμα: Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α’, Β’ και Γ’ Τάξης Ημερησίων 

ΕΠΑ.Λ. 
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να συνεχίσει στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, κατόπιν σχετικής του επιλογής στο 

Μηχανογραφικό Δελτίο των Πανελληνίων Εξετάσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Α.Ε.Ν. 

 

5.1 ΤΡΟΠΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ Α.Ε.Ν. 

 

 Το σύστημα πρόσβασης στις Α.Ε.Ν., τελικά, είναι μία υπόθεση που κατά τη 

προσωπική μου γνώμη δίνει ευκαιρία σε κάθε νέο που αποφοιτεί από οποιοδήποτε είδος 

λυκείου, Γενικού ή Επαγγελματικού, να εισαχθεί κάτω από σχετικές προϋποθέσεις στα 

εν λόγω ιδρύματα. Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία κάτω 

από την οποία μπορεί κανείς να διεκδικήσει μία θέση στις Α.Ε.Ν. σύμφωνα με την 

τελευταία υπ’ αριθμό 3621/42/09/20-05-09 Προκήρυξη Υ.Ε.Ν./ΔΕΚΝ-Β’ που αφορά το 

εκπαιδευτικό έτος 2009-2010. 

 Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων καθορίζεται κάθε χρόνο από κοινού 

μεταξύ Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π. και ΥΠ.Ε.Π.Θ. και ανακοινώνεται προς τα τέλη του μηνός 

Μαΐου. Η εισαγωγή στις Α.Ε.Ν. γίνεται μέσω τριών γενικών κατηγοριών, οι εξής τρεις: 

 Πρώτη Γενική Κατηγορία 

 Δεύτερη Γενική Κατηγορία 

 Τρίτη Γενική Κατηγορία 

Βασικό χαρακτηριστικό για κάποιον που ενδιαφέρεται να εισαχθεί στις Α.Ε.Ν. είναι το 

γεγονός ότι προβλέπονται τόσο περιπτώσεις που προαπαιτούν συμμετοχή σε εξετάσεις, 

όσο και  περιπτώσεις που δε χρειάζονται.  

 Η Πρώτη Γενική Κατηγορία αφορά το30% του συνόλου των εισακτέων, και 

απευθύνεται σε απόφοιτους Γενικών Λυκείων και ημερήσιων Επαγγελματικών 

Λυκείων (ΕΠΑ.Λ) Ομάδας Β που δηλώνουν τη συμμετοχή τους μέσω μηχανογραφικού 

του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Θα πρέπει οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι να προέρχονται από το 2
ο
 

Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών Επιστημών) ή από το 4
ο
 Επιστημονικό Πεδίο 

(Τεχνολογικών Επιστημών) και να έχουν δηλώσει στη σχετική Αίτηση-Δήλωση που 

γίνεται το Φλεβάρη ότι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Α.Ε.Ν.. Η παραπάνω 

δήλωση είναι υποχρεωτική προκειμένου να συμμετέχουν, αφού η εισαγωγή στις Α.Ε.Ν. 

προϋποθέτει προκαταρκτικές εξετάσεις. Ένα 1% επιπλέον των παραπάνω θέσεων 

δίνεται σε αποφοίτους Εσπερινών Γενικών Λυκείων.  
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 Η Δεύτερη Γενική Κατηγορία καλύπτει το 20% του συνολικού αριθμού 

εισακτέων, και προϋποθέτει, όπως και στη Πρώτη Γενική Κατηγορία, τη συμπλήρωση 

μηχανογραφικού από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. Η συγκεκριμένη Κατηγορία περιλαμβάνει δύο 

υποκατηγορίες.  

 Η Πρώτη Γενική Υποκατηγορία αναφέρεται στο 8% του συνόλου των 

εισακτέων και περιλαμβάνει απόφοιτους των Τ.Ε.Ε., που ακολούθησαν τον τριετές 

ενιαίο Ναυτικό-Ναυτιλιακό τομέα σπουδών ή το Β’ κύκλο σπουδών Τ.Ε.Ε. των 

τομέων: Οικονομίας και Διοίκησης, Ηλεκτρονικού, Μηχανολογικού, Ηλεκτρολογικού 

και Πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ. Ένα επιπλέον 1% αφορά αποφοίτους από Εσπερινά 

Τ.Ε.Ε. 

 Η Δεύτερη Γενική Υποκατηγορία αναφέρεται στο 12% του συνολικού αριθμού 

εισακτέων και περιλαμβάνει απόφοιτους ημερήσιων ΕΠΑ.Λ Ομάδας Α των τομέων: 

Μηχανολογικού, Οχημάτων, Ηλεκτρολογικού, Ηλεκτρονικής, Πληροφορικής, 

Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Ναυτικού Πλοιάρχων και Ναυτικού 

Μηχανικών.  

   Η Τρίτη, και τελευταία, Γενική Κατηγορία καλύπτει το υπόλοιπο 50% του 

συνόλου και περιλαμβάνει απόφοιτους Λυκείων καθώς και πτυχιούχους Τ.Ε.Ε. Αυτή 

περιλαμβάνει δύο Υποκατηγορίες ενώ η συμμετοχή των υποψηφίων εξασφαλίζεται 

μέσα από τη συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου, αυτή τη φορά εκδιδόμενο από το 

Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π.. Η Πρώτη Υποκατηγορία περιλαμβάνει τα Λύκεια όλων των Τύπων και 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% του συνόλου των εισακτέων ενώ η Δεύτερη 

Υποκατηγορία περιλαμβάνει απόφοιτους Τ.Ε.Ε. του Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών 

Ναυτικού-Ναυτιλιακού τομέα ή του Β’ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. των Τομέων: 

Οικονομίας και Διοίκησης, Μηχανολογικού, Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρολογικού, 

Κατασκευών, Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών, Πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ 

και Εφαρμοσμένων Τεχνών  και αντιστοιχεί στο 20% του συνόλου των εισακτέων. 

 Τέλος, πέρα των τριών Γενικών Κατηγοριών και το συνολικό αριθμό εισακτέων 

που καθορίζουν το 100% των θέσεων , προστίθεται ένα επιπλέον 10% για μία ειδική 

μερίδα ανθρώπων, οι οποίοι, εκτός από τα προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2 της 

υπ’ αριθμό 3621/42/09/21-05-09 Προκήρυξης Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π./ΔΕΚΝ-Β’, υπάγονται στις 

διατάξεις της περίπτωσης (β) του άρθρου 1 του ν. 380/76 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 

3454/2006 και το ν. 3677/2008, και αποτελούν οι παρακάτω: 
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 Τέκνα ή αδέλφια ανάπηρων και θυμάτων πολέμου και Εθνικής Αντίστασης 

 Τέκνα ή αδέλφια ανάπηρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου  

 Τέκνα πολυτέκνων 

ενώ ένα επιπλέον 3% εισάγεται στις Α.Ε.Ν., οι οποίοι εκτός από τα προσόντα του 

κεφαλαίου Γ’ της υπ’ αριθμό 3621/42/09/21-05-09 που υπάγονται στις διατάξεις της 

περίπτωσης (β) του άρθρου 1 του ν. 380/1976 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3454/2006 

και το ν. 3677/2008, είναι και τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.  

 

5.2 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ  

 

 Ιδιαίτερη σημασία έχει ο τρόπος που το Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π.  εξασφαλίζει τη κάλυψη 

των κενών θέσεων που μπορεί να προκύψουν στις ήδη προκηρυχθείσες θέσεις. Στην 

ανωτέρω προκήρυξη αναφέρεται ότι στην περίπτωση εκείνη που το σύνολο των θέσεων 

σε κάθε ειδική κατηγορία δεν καλύπτεται, τότε τα κενά από κάθε κατηγορία 

μεταφέρονται στην αμέσως επόμενη. Τα κενά, δηλαδή, από την Πρώτη καλύπτονται 

από υποψήφιους της Δεύτερης Κατηγορίας, κ.ό.κ., μέχρι και την Τρίτη Κατηγορία. Εάν 

πάλι φτάσουμε στη Τρίτη και τελευταία Γενική Κατηγορία και οι θέσεις, που ο αριθμός 

τους ανέρχεται στις μισές του συνόλου, δεν καλυφθούν στο 100%, αν δεν καλυφθεί, 

δηλαδή, το 50% του συνόλου των εισακτέων από προερχόμενους της Τρίτης 

Κατηγορίας, τότε η κάλυψη τους θα γίνεται από τυχόν επιλαχόντες/ούσες της Πρώτης, 

κατά προτεραιότητα, και Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας.      

 Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγική παράγραφο του κεφαλαίου αυτού, η 

εισαγωγή στις Α.Ε.Ν. έχει προβλεφθεί έτσι ώστε να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 

υποψηφίων που το μοναδικό κοινό κριτήριο για εισαγωγή τους σε αυτές είναι το 

απολυτήριο λυκείου και το απολυτήριο ή πτυχίο  από οποιοδήποτε μεταδευτεροβάθμιο 

ίδρυμα που τους δίνει το δικαίωμα για πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στην 

Πρώτη Γενική κατηγορία απαιτείται επιτυχής συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, 

ενώ στη Δεύτερη Γενική κατηγορία απαιτείται επιτυχής συμμετοχή στις ειδικές 

εισαγωγικές εξετάσεις. Στη Τρίτη κατηγορία, πάλι, οι υποψήφιοι αξιολογούνται βάση 

του βαθμού απολυτηρίου ή πτυχίου τους, του επιπέδου γνώσης της Αγγλικής γλώσσας 

και της τυχόν ναυτικής προϋπηρεσίας σε εμπορικά πλοία.  
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5.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2006-07 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 

2007-08 

 

 Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα αντίστοιχα ποσοστά εισακτέων που 

προβλεπόντουσαν για τις εκπαιδευτικές περιόδους 2005-06 και 2006-07  ήταν πολύ 

διαφορετικά. Σύμφωνα με τις σχετικές Προκηρύξεις
55

, το ποσοστό κάλυψης που 

αντιστοιχούσε στη Πρώτη Γενική Κατηγορία ήταν 60% αντί 30% που ήταν το επόμενο 

εκπαιδευτικό έτος, στη Δεύτερη Γενική Κατηγορία το ποσοστό ήταν 30% αντί 20% και 

στη Τρίτη Κατηγορία ήταν 10% αντί 50%, αντίστοιχα. Στα  Διαγράμματα 4 και 5 

παριστάνεται η συνολική διαμόρφωση στα ποσοστά εισακτέων ανά Γενική Κατηγορία 

πριν και μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 3621/03/07/21-05-07, ενώ στο Διάγραμμα 6 

επιχειρείται η συγκριτική παρουσίαση μεταξύ των δύο  προκειμένου να σχολιαστούν 

αναλόγως. 

 

Διάγραμμα 4. Ποσοστά εισακτέων ανά Κατηγορία από το 2007-08 και μετά 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΕΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΤΡΟΠΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΌ ΤΟ 2007-2008 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

30%

20%

50%

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Α' ΓΕΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Β' ΓΕΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Γ' ΓΕΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Π

Πηγή:Υ.Ε.Ν. 

 

                                                
55

Υπ’ αριθμ. 3621/05/05/18-05-05 Προκήρυξη Υ.Ε.Ν./ΔΕΚΝ-Β’ και υπ’ αριθμ. 3621/05/06/24-

05-06 Προκήρυξη Υ.Ε.Ν./ΔΕΚΝ-Β’.  
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Διάγραμμα 5. Ποσοστά εισακτέων ανά Κατηγορία μέχρι το 2006-07 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΕΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΤΡΟΠΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ 2006-2007

60%
30%

10%
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Α' ΓΕΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Β' ΓΕΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Γ' ΓΕΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 

Πηγή:Υ.Ε.Ν. 

 

Διάγραμμα 6. Συγκριτική απεικόνιση ποσοστώσεων πριν και μετά του 2007-08 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ 2006-2007 2007-2008 ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΤΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΙΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΕΝ ΜΕΤΑΞΥ 

ΕΚΠ.ΕΤΩΝ 2007-2008 ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠ.ΕΤΟΥΣ 2005-2006

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Γ' ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Β' ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Α' ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 

 

Αυτό που παρατηρεί κανείς με μία πρώτη ματιά είναι ότι ενώ μέχρι και το εκπαιδευτικό 

έτος 2006-2007 η προτίμηση του Υ.Ε.Ν. ήταν να προσελκύσει κατά πρώτο λόγο κόσμο 

από την Πρώτη Γενική Κατηγορία, δηλαδή τους απόφοιτους Γενικών Λυκείων που 

εισέρχονται στη Τριτοβάθμια μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, και κατά δεύτερο λόγο 

από τη Δεύτερη Γενική Κατηγορία, δηλαδή αποφοίτους Τ.Ε.Ε. που και πάλι 

εξετάζονται σε ειδικά μαθήματα, το επόμενο εκπαιδευτικό έτος η στροφή του 
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Υπουργείου προσανατολίζεται κυρίως στους αποφοίτους κάθε λογής 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι εισάγονται στις Α.Ε.Ν. μόνο με το βαθμό 

του Απολυτηρίου ή Πτυχίου ανάλογα. Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι οι Α.Ε.Ν. πριν 

ενταχθούν στο Μηχανογραφικό Δελτίο των πανελλαδικών εξετάσεων, προαπαιτούσαν 

μόνο την ύπαρξη πτυχίου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, άρα αυτό που 

παρατηρείται είναι μία ίδια στροφή του Υπουργείου προς τα πίσω, αφού η εν λόγω
56

 

κατανομή των ποσοστών δεν αποδείχθηκε αποτελεσματική - η εισαγωγή στις Α.Ε.Ν. 

μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων και τη «βάση του 10» δεν υπήρξε ικανοποιητική. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
56

 Όπως θα δούμε αργότερα, μόνο η κατανομή του 2006-07 ήταν αυτή που έδωσε τα χειρότερα 

αποτελέσματα και αυτό, γιατί τη χρονιά εκείνη μπήκε σε εφαρμογή η «βάση του 10». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Α.Ε.Ν. – ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

 

 Στο παρών κεφάλαιο θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με τις Ακαδημίες 

Εμπορικού Ναυτικού και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε περιγραφικά την εικόνα  

λειτουργίας μέσα σε αυτές. Θα μπορούσε κάποιος να το ονομάσει και σαν μίνι-οδηγό 

για όσους ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα παραπάνω ιδρύματα, ο σκοπός όμως 

καθεαυτού της αναφοράς μας αυτής είναι να μπούμε στη λογική των Α.Ε.Ν. και τη 

σκεπτική του Υ.Ε.Ν. σε σχέση με αυτές, ώστε να καταφέρουμε να εξάγουμε χρήσιμα 

συμπεράσματα αργότερα στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας. Επιπλέον, οι παρακάτω 

αναφορές και αναλύσεις αφορούν αποκλειστικά τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού 

Ναυτικού, και συγκεκριμένα τις Σχολές Μηχανικών και Πλοιάρχων.  

 Η φοίτηση στις Α.Ε.Ν., και σύμφωνα πάντα με την τελευταία υπ’ 

αριθ.3621/42/09/20-05-09 Προκήρυξη Υ.Ε.Ν./ΔΕΚΝ Β’, διαρκεί οκτώ εξάμηνα. Από 

το ακαδημαϊκό έτος 1989-1990 και μετά εφαρμόζεται το σύστημα των Sandwich 

Courses (S/C), σύμφωνα με το οποίο η φοίτηση στις Α.Ε.Ν. εναλλάσσεται μεταξύ 

θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, οι σπουδαστές / 

σπουδάστριες καλούνται να ακολουθήσουν το παρακάτω πρόγραμμα οκτώ εξαμήνων, 

έξι θεωρητικών και δύο πρακτικών: 

 Α’ Διδακτικό 6μηνο (1/10-31/1) 

 1
ο
 Θαλάσσιο 6μηνο (16/2-30/9) 

 Β’ Διδακτικό 6μηνο (1/10-31/1) 

 Γ’ Διδακτικό 6μηνο (16/2-7/6) 

 2
ο
 Θαλάσσιο 6μηνο (1/7-15/2) 

 Δ’ Διδακτικό 6μηνο (16/2-7/6) 

 Ε’ Διδακτικό 6μηνο (1/10-31/1) 

 ΣΤ’ Διδακτικό 6μηνο (16/2-7/6) 

 

Κατά τα Διδακτικά εξάμηνα η φοίτηση γίνεται στις εγκαταστάσεις των Α.Ε.Ν. 

όπου οι σπουδαστές / σπουδάστριες διδάσκονται μαθήματα σχετικά με τη ναυτιλία 
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αλλά και γενικότερης παιδείας, ενώ στο τέλος διεξάγονται εξετάσεις για την προαγωγή 

των μαθημάτων. Στο διάστημα των δύο Θαλάσσιων εξαμήνων, οι σπουδαστές / 

σπουδάστριες είναι υποχρεωμένοι να ναυτολογηθούν και να ταξιδέψουν σε εμπορικά 

πλοία προκειμένου να εξασκήσουν ουσιαστικά και πρακτικά τα όσα διδάσκονται στις 

Α.Ε.Ν., ενώ δε πρέπει σε καμία περίπτωση το συνολικό διάστημα ναυτολόγησης τους 

να είναι μικρότερο των 12 μηνών (1 έτος) προκειμένου να λάβουν πτυχίο από τις 

Α.Ε.Ν.. Ταυτόχρονα με τη λήψη πτυχίου οι απόφοιτοι παραλαμβάνουν και αντίστοιχο 

αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας (Δίπλωμα) Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού Γ’ 

Τάξης (Πλοίαρχου Γ’ και Μηχανικού Γ’). 

 Αξίζει να σημειωθεί, σε αυτό το σημείο, ότι η διεξαγωγή των εκπαιδευτικών 

ταξιδίων λαμβάνει χώρα μεταξύ των Α’-Β’ και Γ’-Δ’ Διδακτικών εξαμήνων αντίστοιχα, 

σε μία προσπάθεια από πλευράς Υπουργείου για την όσο το δυνατό γρηγορότερη 

πρώτη επαφή του νέου / νέας με τη θάλασσα και το ναυτικό επάγγελμα. Παίρνοντας ως 

δεδομένο, ότι η διάρκεια των σπουδών είναι τετραετής και ότι το ναυτικό επάγγελμα 

παρουσιάζει αρκετές ιδιομορφίες σε σχέση με τα υπόλοιπα επαγγέλματα, το παραπάνω 

πρόγραμμα σπουδών, όπως εφαρμόζεται, δίνει την ευχέρεια στον νέο / νέα από το 

πρώτο κιόλας έτος να αποφασίσει αν θα συνεχίσει την σταδιοδρομία του ως μέλος της 

ναυτικής οικογένειας. Στην περίπτωση, πάλι, που ένα ταξίδι δεν είναι αρκετό για λήψη 

οριστικών αποφάσεων, υπάρχει το 2
ο
 ταξίδι μεταξύ Γ’ και Δ’ Διδακτικού εξαμήνου, το 

οποίο κατά κάποιο τρόπο απεικονίζει ρεαλιστικά τις συνθήκες και τον τρόπο ζωής που 

καλούνται να ακολουθήσουν οι υποψήφιοι ναυτικοί στη μετέπειτα πορεία της καριέρας 

τους. Το γεγονός δηλαδή, ότι πρέπει να συνηθίσουν σε ένα τρόπο ζωής που τον 

χαρακτηρίζει η εργασία μακριά από το σπίτι για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6-7 

μηνών, κατόπιν η επιστροφή στην πατρίδα για ένα εξίσου μικρό, κάθε φορά αναλόγως 

των περιστάσεων, χρονικό διάστημα, και μετά πάλι η διενέργεια ανάλογου ταξιδίου, 

κ.ο.κ., επιχειρείται να καλλιεργηθεί στα νέα παιδιά, μέσα από το σύστημα των 

Sandwich Courses. 

 

6.2 SANDWICH COURSES (S/C) – Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
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Το σύστημα Sandwich Courses – Εναλλασσόμενης Εκπαίδευσης είναι 

καινοτόμο και καταλυτικό, θα έλεγε κανείς, αν σκεφτεί ότι πριν την εφαρμογή του, τα 

προϋπάρχοντα συστήματα πρόβλεπαν τη διενέργεια εκπαιδευτικών ταξιδίων: 

 σε εκπαιδευτικά πλοία της σχολής κατά τη διάρκεια των θεωρητικών σπουδών 

για μικρά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον 1 μηνός)  

 σε εμπορικά πλοία μετά την ολοκλήρωση των θεωρητικών σπουδών 

προκειμένου να αποκτήσουν αποδεικτικό Αξιωματικού Ε.Ν. Γ’ τάξης  

Τα πρώτα στοιχεία έρχονται στο φως με τον νόμο 4511
57

 του 1930, νόμος που 

αφορούσε την έναρξη λειτουργίας της πρώτης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού 

στην Ύδρα. Σύμφωνα με σχετικό του διάταγμα
58

 «Η δια της σχολής εμπορικής ναυτιλίας 

εκπαίδευσις των μαθητών περιλαμβάνει: α) Την εν τη σχολή θεωρητικήν και πρακτικήν 

διδασκαλίαν επί τέσσαρας ετησίας περιόδους αντιστοιχούσας εις τας τέσσαρας τάξεις της 

σχολής. β) Την επί τέσσαρας περιόδους πρακτικήν άσκησιν διάρκειας ενός τουλάχιστον 

μηνός καθ’ εκάστην περίοδον δια του εκπαιδευτικού πλοίου της σχολής ή του Πολ. 

Ναυτικού ή του μισθούμενου προς τον σκοπόν τούτον ιδιωτικού τοιότου». Και συνεχίζει 

στο Κεφάλαιον Δ’ Άρθρον 78 με ότι «1.Τους μαθητάς κατά τον εκπαιδευτικόν πλουν 

συνοδεύει ο διευθυντής ή ο υποδιευθυντής της σχολής εί δυνατόν και ο καθηγητής της 

αγγλικής. 2. Κατόπιν προτάσεως του Διευθυντού και αποφάσεως του Υπουργού, δύνανται 

να επιβιβασθώσιν επίσης του εκπαιδευτικού πλοίου καθηγηταί ή διδάσκαλοι ναυτικών 

τεχνικών ή πρακτικών μαθημάτων», και στο Άρθρον 79 «Του εκπαιδευτικού πλοίου 

επιβιβάζονται άπαντες οι μαθηταί της σχολής ή οι μαθηταί των ανωτέρων τάξεων και 

ιδία οι της τελευταίας τάξεως, ήτις αποφοιτά μόνον μετά την εκτέλεσιν τούτου». Το 

παραπάνω μοντέλο, κατά τη γνώμη μου, απέχει πολύ από την πραγματικότητα της ζωή 

ενός ναυτικού. Το να έρθεις σε επαφή με τη θάλασσα, το πλοίο, τα όργανα του πλοίου, 

τις βάρδιες και πόσα άλλα πράγματα είναι θεμιτό και επιθυμητό, δεν αμφιβάλλει 

κανείς, ωστόσο, το σημαντικότερο, πάντα κατά τη γνώμη μου, είναι μία ρεαλιστικότερη 

επαφή με όλα αυτά. Αυτή ξεκινάει από πλευράς νέου / νέας με την ανεύρεση εργασίας, 

τη ναυτολόγηση τους, την απομάκρυνση τους από το σπίτι για χρονικό διάστημα 5-6 

μηνών, τη συνεργασία τους με επαγγελματίες ναυτικούς και άλλους ναυτιλιακούς 

                                                
57

 Νόμος 4511, «Περί συστάσεως Σχολής Εμπορικής Ναυτιλίας», Φ.Ε.Κ. 106 Α’, 10 Απριλίου 
1930. 
58

 Διάταγμα Περί εκτελέσεως του Νόμου 4511 περί συστάσεως Σχολής Εμπορικής Ναυτιλίας, 

Κεφάλαιον Α’, Άρθρον 1, Φ.Ε.Κ. 262 Α’, 31 Ιουλίου 1930. 
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παράγοντες της στεριάς, την εργασία τους, την πληρωμή τους, κ.ά. γνωρίζοντας μέσα 

από όλη αυτή την τριβή τη κουλτούρα στην οποία πρέπει να συνηθίσουν όλοι οι 

ναυτικοί
59

. Όσον αφορά, το σύστημα του 1930, θεωρώ, πως η αξία του περιοριζόταν σε 

μία σεμιναριακού τύπου πρακτική εξάσκηση, όπου όλοι μαζί οι σπουδαστές 

επιβιβάζονταν σε ένα πλοίο της σχολής, μαζί με τους καθηγητές τους, για πολύ μικρό 

χρονικό διάστημα, εξασκούμενοι των όσων διδάσκονταν στις σχολές, μη 

καταφέρνοντας όμως να γνωρίσουν την κοινωνική πλευρά της ζωής ενός ναυτικού. 

Λέγοντας κοινωνική πλευρά της ζωής εννοείται ο ιδιαίτερος τρόπος διαβίωσης 

που καλείται να συνηθίσει ένας ναυτικός (απουσία από την έδρα του, εργασία στη 

θάλασσα, συμβίωση με διαφορετικούς ανθρώπους κάθε φορά, περιορισμένες επιλογές 

διασκέδασης, περιορισμός ελευθερίας κινήσεων) προκειμένου να ενσωματωθεί και να 

παραμείνει στη ναυτική οικογένεια. 

Το σύστημα της ανωτέρας ναυτικής εκπαίδευσης
60

 συνέχισε να κινείται στο 

σκεπτικό του νόμου 4511 του 1930, ακόμα και μετά από την αναδιάρθρωση του νόμου 

576 του 1975. Μέχρι την εφαρμογή των Sandwich Courses, μέχρι δηλαδή και το 

ακαδημαϊκό έτος 1988-1989, ούτε το περιεχόμενο των σπουδών στις Δημόσιες Σχολές 

άλλαξε ριζικά ούτε και ο τρόπος απόκτησης του αποδεικτικού αξιωματικού Γ’ τάξης. 

Ωστόσο, αλλαγές από τον νόμο 4511 μέχρι τον 576 υπήρξαν πολλές, η φιλοσοφία, 

όμως, παρέμεινε η ίδια. Οι δόκιμοι αξιωματικοί έπρεπε, κατόπιν αποφοίτησης τους από 

τις σχολές, να πραγματοποιήσουν 12μηνη θαλάσσια υπηρεσία προκειμένου να 

αποκτήσουν το δίπλωμα Αξιωματικού Γ’ τάξης. 

 Λίγο πριν εφαρμοστεί το σύστημα των S/C, το σύστημα της ανωτέρας ναυτικής 

εκπαίδευσης προέβλεπε για τους αξιωματικούς καταστρώματος και μηχανής το 

παρακάτω πρόγραμμα: 

                                                
59

 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει  η Όλγα Γκουζούλη (1980) «Η είσοδος στο ναυτικό 

επάγγελμα έχει παράλληλα και την έννοια της απομακρύνσεως της προσωπικότητας του ναυτικού 

από το περιβάλλον στο οποίο διαμορφώθηκε μέχρι τότε. Κάθε ένας ναυτολογούμενος φέρνει μαζί 

του ένα ορισμένο πλέγμα αξιών, που μαζί με τα ατομικά του χαρακτηριστικά συνθέτει μία 
προσωπικότητα ευθυγραμμισμένη σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό προς το κοινωνικό 

περιβάλλον από το οποίο προέρχεται. Η δυνατότητα συντονισμού και οργανώσεως όμως των 

δραστηριοτήτων ενός συνόλου ατόμων μέσα στον περιορισμένο χώρο του πλοίου προϋποθέτει- 
όπως τουλάχιστον υποστηρίζεται- την αντικατάσταση των ατομικών αξιών από τις συλλογικές που 

απορρέουν από την κοινωνική και την εργασιακή οργάνωση του πλοίου».     

 
60

 Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι αναφερόμαστε στην ανωτέρα ναυτική εκπαίδευση, αυτή, 

δηλαδή, που μπορούσε να ακολουθήσει ένας νέος μετά το τέλος της 12ετούς πρωτοβάθμιας και  

δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης,   
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Πίνακας 4. Πορεία απόκτησης διπλώματος πριν την εφαρμογή των S/C 

Πηγή: Όλγα Γκουζούλη61    

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, οι αξιωματικοί καταστρώματος 

εκπαιδεύονταν στις σχολές για διάστημα 2 ετών, ενώ οι αξιωματικοί μηχανής για 3 έτη, 

και μετά το τέλος των σπουδών καλούνταν από κοινού να ναυτολογηθούν σε εμπορικά 

πλοία για ένα τουλάχιστο χρόνο προκειμένου να αποκτήσουν το δίπλωμα Αξιωματικού 

Γ’ τάξης. Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ των όσων προβλεπόντουσαν προ εφαρμογής των 

S/C και μετά εφαρμογή τους, βρίσκεται στο γεγονός ότι για τους μεν απόφοιτους πριν 

το 1989 η απόκτηση του διπλώματος επερχόταν μετά το τέλος των σπουδών και αφότου 

ακολουθούσε ναυτολόγηση ενός έτους σε εμπορικά πλοία, για τους δε απόφοιτους από 

το 1992 και μετά η λήψη του διπλώματος προβλεπόταν στα πλαίσια της 4ετούς τους, 

πλέον, φοίτησης. Συγκρίνοντας τα δύο συστήματα έχουμε, λοιπόν, τον παρακάτω 

συγκεντρωτικό πίνακα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
61

 Ναυτική Εκπαίδευση, Όλγα Γκουζούλη, Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών 
Ερευνών, Αθήνα, 1980, σελ. 65.  

  

 
 

 

 

 Φοίτηση στις Σχολές (μήνες) Θαλάσσια Υπηρεσία (μήνες) 

Πλοίαρχοι Γ’ 24 12 

Μηχανικοί Γ’ 36 12 
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Διάγραμμα 7. Διάγραμμα φοίτησης πριν και μετά S/C 

ΠΡΙΝ/ΜΕΤΑ     ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ      ΣΥΝΟΛΙΚΗ               ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 

(S/C)       (S/C)                                           ΦΟΙΤΗΣΗ (ΕΤΗ) 

              

                 ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ  →    2 ΕΤΗ → ΔΟΚΙΜΟΙ ΑΞ/ΚΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡ/ΤΟΣ 

 ΠΡΙΝ 

                             ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ →    3 ΕΤΗ       → ΔΟΚΙΜΟΙ ΑΞ/ΚΟΙ ΜΗΧΑΝΗΣ 

           

                 ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ  →     4 ΕΤΗ            →   ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Γ’ ΤΑΞΗΣ 

ΜΕΤΑ 

                 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ →     4 ΕΤΗ            →   ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Γ’ ΤΑΞΗΣ 

Πηγή: Όλγα Γκουζούλη 

 

Ουσιαστικά, ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη του εκάστοτε αποδεικτικού 

Αξιωματικού Γ’ τάξης κυμαίνεται και για τις δύο ειδικότητες στα 3 με 4 χρόνια, η 

διαφοροποίηση που επήλθε με το σύστημα των S/C βρίσκεται στο γεγονός ότι οι 

απόφοιτοι των σχολών τελειώνοντας έχουν στα χέρια τους Δίπλωμα Αξιωματικού Ε.Ν. 

Γ’ τάξης, χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιήσουν επιπλέον θαλάσσιο ταξίδι, αφού, η 

απαραίτητη θαλάσσια υπηρεσία των 12 μηνών (1 έτους) λαμβάνει χώρα κατά τη 

διάρκεια των 4ετών σπουδών τους. Τα παραπάνω μπορεί κανείς να τα παρατηρήσει και 

στο παρακάτω διάγραμμα: 
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Διάγραμμα 8. Συνολικός χρόνος για απόκτηση διπλώματος πριν και μετά S/C   

ΠΡΙΝ/ΜΕΤΑ   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   ΣΥΝ.ΧΡΟΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛ/ΤΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

  S/C    S/C                                                     

                 

                         ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ     2 ΕΤΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ + 1 ΕΤΟΣ ΘΑΛ.ΥΠ/ΣΙΑ  3 ΕΤΗ 

ΠΡΙΝ             

                         ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ    3 ΕΤΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ + 1 ΕΤΟΣ ΘΑΛ.ΥΠ/ΣΙΑ  4 ΕΤΗ                         

 

                          ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ     4 ΕΤΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ  (1 έτος θαλ. υπ/σια)           4 ΕΤΗ 

ΜΕΤΑ  

                          ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ    4 ΕΤΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ (1 έτος θαλ. υπ/σία)         4 ΕΤΗ  

 

6.2.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ S/C
62

 

 

Μετά από την σύντομη αναφορά μας στην καινοτόμα εφαρμογή των S/C 

έφτασε η στιγμή μίας πρόχειρης αποτίμησης της αποτελεσματικότητας τους. Παρακάτω 

αναφέρονται επιγραμματικά τα θετικά στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της εφαρμογής 

και συνέχισης των S/C στις Α.Ε.Ν., σαν αποτελεσματικός τρόπος εκπαίδευσης, ειδικά  

στην περίπτωση της ναυτικής εκπαίδευσης.  

Τα S/C, λοιπόν, με την εναλλαγή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, 

συμβάλλουν θετικά στην εξέλιξη της ναυτικής εκπαίδευσης (τόσο για τους νέους, όσο 

και για το Υ.Ε.Ν.) με τους εξής τρόπους: 

1. φέρνουν σε μία πρώτη επαφή με τη θάλασσα και το ναυτικό επάγγελμα τους/ 

τις σπουδαστές/ριες 

2. η πρώτη επαφή με τη θάλασσα γίνεται κιόλας στο Β’ εξάμηνο, ενώ 

επαναλαμβάνεται στο Γ’ εξάμηνο 

3. η γρήγορη ναυτολόγησή τους αποτελεί μία πρώτη δοκιμασία για τον/ την 

νέο/α προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του/ της στη θάλασσα 

4. διαπιστώνεται η καταλληλότητα του/ της νέου/ας για το ναυτικό επάγγελμα  

                                                
62

 Η μέθοδος εξαγωγής συμπερασμάτων βασίστηκε κυρίως στην συγκριτική ανάλυση μεταξύ 
περιόδου προτού εφαρμογής του ανωτέρου συστήματος και μετά αυτής, με κύρια πηγή 

βιβλιογραφίας την έρευνα της Ό. Γκουζούλη και στοιχεία του Υ.Ε.Ν..      
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5. στην περίπτωση που το 1
ο
 θαλάσσιο ταξίδι δεν είναι αρκετό για λήψη άλλων 

αποφάσεων, υπάρχει το 2
ο
 θαλάσσιο ταξίδι (στο 2

ο
 έτος) που μπορεί να 

αποτελέσει τον αρωγό για οριστική λήψη αποφάσεων 

6. με το τέλος των σπουδών λαμβάνει κανείς αποδεικτικό Αξιωματικού Ε.Ν. Γ’ 

τάξης, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω εκτέλεση θαλάσσιων ταξιδίων για την 

λήψη αυτού 

7. στα 4 συνολικά έτη που διαρκούν οι σπουδές, η εκτέλεση των θαλάσσιων 

ταξιδίων προβλέπεται να γίνεται στα 2 πρώτα έτη, με αποτέλεσμα στην 

περίπτωση που ο/η νέος/α αποφασίσει να διακόψει τις σπουδές του, να το 

κάνει πριν το τέλος των σπουδών του
63

, μη χάνοντας έτσι πολύτιμο χρόνο 

8. σε αντίθετη απόφαση του/της νέου/ας για συνέχιση της σχολής, μετά την 

πραγματοποίηση του/των εκπαιδευτικού/ων ταξιδίου/ων, επωφελείται το 

κόστος της ναυτικής εκπαίδευσης, αφού σταματάει να επιβαρύνεται κατά το 

κάθε άτομο που αποχωρεί από τις σχολές 

9. μειώνονται τα ποσοστά διαρροής από τα, σχετικά με τη θάλασσα, 

επαγγέλματα, για όσους τελικά αποφοιτήσουν από τις σχολές 

10. αποτελεί λόγος προσέλκυσης νέων το γεγονός ότι από το Β’ εξάμηνο κιόλας, 

αυτοί θα αμείβονται με «καλούς» μισθούς (ναυτικού), παρότι το παραπάνω 

είναι κομμάτι του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Το σύστημα των Sandwich Courses καταλήγουμε λοιπόν, ότι αποτελεί μία καλή 

πρακτική στα πλαίσια την ελληνικής ναυτικής εκπαίδευσης, παρόλο που άργησε πολύ 

να εφαρμοστεί
64

. Ειδικότερα, σήμερα, με την ελεύθερη πρόσβαση γυναικών στις 

Α.Ε.Ν., η αποτελεσματικότητα του, θα εκτιμηθεί δεόντως στα επόμενα χρόνια, αφού 

προβλέπεται ότι μέσα από την λειτουργία αυτή, θα προκύψουν πολύτιμοι δείκτες για το 

                                                
63

 Όπως ειπώθηκε και πριν, στο παρελθόν, έπρεπε να τελειώσει κανείς τη σχολή και μετά να 

«μπαρκάρει», αφού κατά τη διάρκεια των σπουδών, ελάμβαναν χώρα μόνο εκπαιδευτικά 
ταξίδια με το πλοίο της σχολής.  
64

 Σύμφωνα με την Ο.Γκουζούλη, το 1980 ήδη, οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης εφάρμοζαν 

ένα σύστημα σύμφωνα με το οποίο οι νέοι έρχονταν πολύ νωρίς σε επαφή με το ναυτικό 
επάγγελμα. Όπως αναφέρει και χαρακτηριστικά: «Στις περισσότερες χώρες η εκπαίδευση των 

ναυτικών αρχίζει με την παρακολούθηση ενός ταχύρυθμου εισαγωγικού τμήματος βασικής 

ναυτικής εκπαιδεύσεως, που ακολουθείται αμέσως από θαλάσσια υπηρεσία σε εκπαιδευτικό ή 
εμπορικό σκάφος, η οποία αποσκοπεί στη ‘γνωριμία’ των σπουδαστών με τις ιδιομορφίες της 

ναυτικής ζωής», Ναυτική Εκπαίδευση, Όλγα Γκουζούλη, Ινστιτούτο Οικονομικών και 

Βιομηχανικών Ερευνών, Αθήνα, 1980, σελ.75-76.    
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Υ.Ε.Ν., όσον αφορά τη γυναίκα και τη ναυτιλία (δείκτες διαρροής, δείκτες 

απασχόλησης τους, κτλ) . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ Α.Ε.Ν. 

 

7.1 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Μεταξύ μίας σειράς άλλων απαραίτητων προσόντων που πρέπει να 

συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι και τα οποία αναφέρονται παρακάτω, θα πρέπει οι 

υποψήφιοι/ες να περάσουν από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή και να διαπιστωθεί η 

σωματική και η πνευματική τους ικανότητα για το ναυτικό επάγγελμα. 

 Αρμόδια επιτροπή για την εξέταση των υποψηφίων είναι κάθε φορά η 

Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ
65

 του τόπου κατοικίας κάθε υποψήφιου/ιας, οι γνωμοδοτήσεις της οποίας 

παίρνονται βάσει του Π.Δ. 591/75
66

, τροποποιημένο με το Π.Δ.64/84
67

 και το Π.Δ. 

436/89
68

, και οι οποίες είναι οριστικές και ανέκκλητες.  

 Η μέτρηση της οπτικής οξύτητας των υποψηφίων, για παράδειγμα, παίζει 

πρωτεύοντα ρόλο στη γενική αξιολόγηση της καταλληλότητας του κάθε 

υποψήφιου/ιας. Ειδικότερα, μεταξύ ειδικότητας Πλοιάρχων και αυτής των Μηχανικών 

τηρούνται διαφορετικά όρια, τα οποία στην περίπτωση των Πλοιάρχων είναι πιο 

«αυστηρά» σε σχέση με των Μηχανικών, για προφανείς λόγους.  

 Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ιες θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να 

είναι γραμμένοι στα μητρώα και Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας, να μην έχουν 

συμπληρώσει το 26
ο
 έτος της ηλικίας του/της, να είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εσωτερικού ή εξωτερικού που να του/της δίνει το 

δικαίωμα εισαγωγής σε Ανώτερες Σχολές, και τέλος, να μη στερούνται πολιτικών τους 

δικαιωμάτων ή έχουν καταδικαστεί σε βαθμό τέτοιο που να τους αποκλείει οριστικά 

από το δικαίωμα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος.        

 

7.1.1 Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΝΕΥΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

  

                                                
65

 Υγειονομική Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης 
66

 ΦΕΚ 191
Α
/1975. 

67
 ΦΕΚ 21

Α
/84. 

68
 ΦΕΚ 188

Α
/89. 
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Όπως ειπώθηκε πιο πάνω, οι υποψήφιοι/ες εκτός των όποιων άλλων 

προαπαιτούμενων, υποχρεώνονται να εξετάζονται από σχετική υγειονομική επιτροπή, η 

γνωμοδότηση της οποίας θα πρέπει να είναι θετική. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο/η 

υποψήφιος/α αποκλείεται από το δικαίωμα συμμετοχής για εισαγωγή του/της στις 

Α.Ε.Ν.. Νωρίτερα, προαναφερθήκαμε στην ιδιάζουσα κουλτούρα του ναυτικού, μία 

κουλτούρα που δημιουργείται μέσα «από την τήρηση αυστηρών κανόνων και την 

καθιέρωση μίας σειράς επιβραβεύσεων και στερήσεων»
69

, μία κατάσταση που 

προϋποθέτει μεγάλες αλλαγές σε επίπεδο προσωπικότητας και συνηθειών. Το σύνολο 

των νέων δεδομένων, ειδικότερα στην περίπτωση νεαρών ανθρώπων
70

 που δεν έχουν 

διαμορφώσει ολοκληρωτικά το χαρακτήρα τους, είναι πολύ πιθανό να έχουν αρνητικό 

αντίκτυπο. Είναι τέτοιες οι συνθήκες στο πλοίο που, λόγω τόσο του περιορισμού του 

φυσικού χώρου, όσο και της κοινωνικής του οργάνωσης, μπορεί κανείς να «σαλτάρει». 

Για παράδειγμα, «τα νευρωτικά άτομα … – δηλαδή τα άτομα εκείνα που η ψυχονευρική 

ισορροπία τους έχει υποστεί κλονισμό για οποιοδήποτε λόγο – παρουσιάζουν ιδιαίτερη 

ευαισθησία κάτω από συνθήκες εντάσεως , που οφείλεται στο ότι τα όρια αντοχής και 

ανοχής τους, όπως επίσης και τα περιθώρια φυσικής αντιστάσεως τους στις συνθήκες 

αυτές, είναι περιορισμένα.»
71

 Για τα άτομα του παραδείγματος είναι εύλογο να σκεφτεί 

κανείς ότι τα άτομα αυτά, πολύ απλά,  είναι ακατάλληλα για το ναυτικό επάγγελμα. 

Τώρα αυτό όμως, μεταφράζεται αυτόματα σε άμεση ή μετέπειτα  φυγή από το 

επάγγελμα, κάτι το οποίο δεν είναι από κανέναν επιθυμητό για τον απλούστατο λόγο 

ότι μόνο κόστη επιφέρει και κανένα όφελος. Τα κόστη είναι πολλαπλών μορφών, αφού 

το σύνολο τους διαιρείται μεταξύ: 

α) του ίδιου του ναυτικού και 

β) της ναυτικής εκπαίδευσης. 

Ο ναυτικός επιβαρύνεται τόσο με προσωπικό κόστος υγείας, όσο και με κόστος 

εκπαιδευτικής ή εργασιακής ευκαιρίας. Λέγοντας κόστος εκπαιδευτικής ή εργασιακής 

εμπειρίας, εννοείται το κόστος που δημιουργείται από την ενασχόληση (τόσο 

                                                
69

 Βλ.  Ναυτική Εκπαίδευση, Όλγα Γκουζούλη, Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών 
Ερευνών, Αθήνα, 1980, σελ. 71.  
70

 Σύμφωνα με το σύστημα των S/C ο/η κάθε σπουδαστής/στρια καλείται να ναυτολογηθεί σε 

εμπορικό πλοίο με το πέρας του 1
ου

 Διδακτικού εξαμήνου. Αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι το 
μεγαλύτερο ποσοστό των σπουδαστών/στριών δεν έχει ξεπεράσει το 19

ο
 έτος της ηλικίας τους.  

71
Ναυτική Εκπαίδευση, Όλγα Γκουζούλη, Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών 

Ερευνών, Αθήνα, 1980, σελ. 72.   
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θεωρητική, όσο και πρακτική) ενός ατόμου με κάτι που δεν θα ακολουθήσει, ενώ το 

ίδιο διάστημα
72

 θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, τόσο εκπαιδευτικά, όσο και 

εργασιακά.          

 Η ναυτική εκπαίδευση επιβαρύνεται με το κάθε αυτού κόστος της εκπαίδευσης, 

ενώ στην περίπτωση της εσωτερικής φοίτησης, το κόστος επιβαρύνεται επιπλέον με το 

κόστος ενδιαίτησης και τροφοδοσίας του σπουδαστή
73

. 

 Κατόπιν όλων αυτών, θεωρούμε πως κατά την αρχική διαδικασία επιλογής θα 

ήταν θετική η εισαγωγή ψυχοτεχνικών τεστ
74

 για τους τους/τις υποψήφιους/ες. Η 

έγκαιρη αναγνώριση κάποιας ψυχονευρικής διαταραχής, εκτός της αποφυγής των 

κοστών στα οποία προαναφερθήκαμε, έχει και θετικά αποτελέσματα αφού η έλλειψη 

τέτοιων προσωπικοτήτων από τις κοινωνίες των πλοίων, είναι δυνατόν να συμβάλλει: 

 στη βελτίωση του συνόλου της αποδοτικότητας της εργασίας, 

 στην μείωση ατυχημάτων και ανεπιθύμητων καταστάσεων και 

 στην μείωση διαρροών από το ναυτικό επάγγελμα. 

Σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε να θεωρηθεί πως εναντιωνόμαστε σε 

συγκεκριμένη μερίδα ανθρώπων. Πιστεύουμε όμως, ότι η εισαγωγή των παραπάνω τεστ 

θα βοηθούσε πρωτίστως όσους θα αποκλειόντουσαν αφού θα απέφευγαν την όλη 

ταλαιπωρία, και συνάμα με αυτό θα επηρεαζόντουσαν θετικά τόσο το σύστημα της 

ναυτικής εκπαίδευσης όσο και το ναυτικό επάγγέλμα. Γιατί δεν είναι μόνο η όραση ή 

κάποια σοβαρή ασθένεια υπεύθυνες για την καταλληλότητα ή μη ενός υποψήφιου 

ναυτικού, αλλά και το σύνολο των πνευματικών και ψυχικών του καταστάσεων. «Για 

να είναι ... αποτελεσματική η διαδικασία επιλογής για το ναυτικό επάγγελμα θα πρέπει να 

προβλέπει αφ’ ενός έλεγχο των πνευματικών ικανοτήτων και της αντιλήψεως των 

υποψηφίων και αφ’ ετέρου έλεγχο της σωματικής και της ψυχονευρικής τους 

καταστάσεως»
75

     

 

                                                
72

 Θεωρητικά, το ελάχιστο διάστημα που απαιτείται, είναι πέντε μήνες, αφού τόσο διαρκεί το 

πρώτο διδακτικό εξάμηνο και κατόπιν ο σπουδαστής καλείται να ναυτολογηθεί σε εμπορικό 

πλοίο. 
73

 Η έννοια της σπουδάστριας δεν συμπεριλαμβάνεται, ούτε αναφέρεται αφού το σύστημα 

εσωτερικής φοίτησης απευθύνεται μόνο σε άνδρες. 
74

 Ναυτική Εκπαίδευση, Όλγα Γκουζούλη, Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών 
Ερευνών, Αθήνα, 1980, σελ. 72. 
75

 Ναυτική Εκπαίδευση, Όλγα Γκουζούλη, Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών 

Ερευνών, Αθήνα, 1980, σελ. 75.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

   ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

 

8.1 Α.Ε.Ν. ΑΝΑ ΤΡΟΠΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

 

 Όπως αναφέρεται στην Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών
76

 

του 2007,  οι Α.Ε.Ν. διακρίνονται σε εξωτερικής, εσωτερικής και μικτής φοίτησης. 

Εκτός από την Α.Ε.Ν. Ασπροπύργου που η φοίτηση σε αυτή είναι εξωτερική, οι 

υπόλοιπες Α.Ε.Ν. είναι εσωτερικής ή μικτής φοίτησης. Στον παρακάτω Πίνακα 

φαίνονται αναλυτικά οι Α.Ε.Ν. ανά τρόπο φοίτησης: 

 

Πίνακας 5. Α.Ε.Ν. ανά τρόπο φοίτησης 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΙΚΤΗΣ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΥΜΗΣ 

 ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 

  ΣΥΡΟΥ 

  ΥΔΡΑΣ 

  ΧΙΟΥ 

Πηγή: Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π 

. 

Λέγοντας εξωτερική φοίτηση εννοείται ότι «οι σπουδαστές … προσέρχονται στη Σχολή 

με την έναρξη των μαθημάτων και αποχωρούν μετά τη λήξη τους
77

 , ενώ η έννοια της 

εσωτερικής φοίτησης περιλαμβάνει την ακολουθία από μεριάς σπουδαστή του 

προγράμματος λειτουργίας της εκάστοτε Α.Ε.Ν.. Με την Υπουργική Απόφαση
78

 

εμφανίζεται για πρώτη φορά η έννοια της μικτής φοίτησης. Οι Α.Ε.Ν. μέχρι το 1999, με 

εξαίρεση τον Ασπρόπυργο που η φοίτηση ήταν εξωτερική, ήταν όλες εσωτερικής 

φοίτησης. Με την εισαγωγή της μικτής φοίτησης, όμως, ο σπουδαστής απόκτησε το 

δικαίωμα επιλογής εσωτερικής ή εξωτερικής φοίτησης. 

                                                
76

 Υπ’ αριθ. 3621/03/07/21-05-07 Προκήρυξη, Υ.Ε.Ν./ΔΕΚΝ-Β’.   
77

 Υπ’ αριθ. Μ 2115.2/5/99, «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού των Ακαδημιών Εμπορικού 
Ναυτικού (Ε.Κ./Α.Ε.Ν)», Κεφάλαιο Δωδέκατο, Εξωτερική-Μικτή φοίτηση σπουδαστών, 

Άρθρο 38. 
78

 Ό. π. 



 50 

8.2 ΛΟΓΟΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ  

 

 Η εκπαίδευση των ναυτικών όπως παρέχεται μέσα από τις σχολές Εμπορικού 

Ναυτικού, θα πρέπει να δίνει όσο το δυνατό πιστότερη εικόνα της δουλειάς στην 

θάλασσα (Όλ.Γκουζούλη,1980). Λόγω του περιορισμένου κύκλου εργασιακής και 

κοινωνικής ζωής στο πλοίο, υπάρχουν μία σειρά επιχειρημάτων που τάσσονται υπέρ 

της εσωτερικής φοίτησης. Ας τα δούμε αναλυτικά: 

1. Το πλοίο αποτελεί μια κλειστή κοινωνία, η οποία λειτουργεί κάτω από την 

ύπαρξη κανονιστικού πλαισίου το οποίο εφαρμόζεται τόσο κατά τη διάρκεια 

των εργασιών, όσο και κατά το υπόλοιπο της καθημερινής ζωής. Για αυτό το 

λόγο προτείνεται, οι σχολές μετά την λήξη των μαθημάτων και κατά τη διάρκεια 

της υπόλοιπης ημέρας να εφαρμόζουν ένα πρότυπο πρόγραμμα, το οποίο να 

τηρείται από τους σπουδαστές. 

2. Μέσα σε ένα πλοίο, η συνύπαρξη ετερόκλητων ατόμων (πολλές φορές 

συνυπάρχουν άτομα άνω των δύο εθνικοτήτων), τα οποία πιθανόν να 

δυσκολεύονται στην μεταξύ τους επικοινωνία, έχει σαν αποτέλεσμα την ανάγκη 

θέσπισης ενός εσωτερικού κανονισμού βάση του οποίου θα ρυθμίζονται οι 

σχέσεις. Οι νέοι σπουδαστές θα πρέπει, λοιπόν, να μάθουν να λειτουργούν σε 

ένα σύστημα πειθαρχίας. 

3. Πέρα από την πειθαρχία, σημαντικό είναι ο νέος να είναι υπεύθυνος και 

επαγγελματικά ευσυνείδητος, όχι μόνο απέναντι στους συναδέλφους του, αλλά 

και στην αντιμετώπιση της καθημερινότητας του, αφού ένα απλό λάθος μπορεί 

να αποβεί μοιραίο. Το αίσθημα της υπευθυνότητας πρέπει να καλλιεργείται 

μέσα από τις σχολές. 

4.  Ένα άλλο, εξίσου, σοβαρό ζήτημα είναι η καλλιέργεια συνεργατικού και 

συντροφικού πνεύματος. Είναι αλήθεια, ότι στις κοινωνίες των πλοίων δε 

μπορεί κανείς να λειτουργήσει μόνος του. Για αυτό το λόγο θα πρέπει μέσα στα 

πλαίσια λειτουργίας της σχολής να προβλέπονται δραστηριότητες που θα 

καλλιεργούν το ομαδικό και συνεργατικό πνεύμα.  
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8.3 ΛΟΓΟΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

 

     Πέρα από τα επιχειρήματα που λειτουργούν υπέρ του καθεστώτος εσωτερικής 

φοίτησης, αναμενόμενο είναι να υπάρχουν και αντίστοιχα επιχειρήματα που 

συνηγορούν υπέρ της εξωτερικής φοίτησης. Το σύνολο αυτών αναφέρεται παρακάτω: 

1. Θεωρείται υπερβολικό για ένα άτομο που αναμένεται να ζήσει σε ένα πλοίο 

για μικρό σχετικά διάστημα να του επιβάλλεται ο συγκεκριμένος 

περιορισμένος τρόπος ζωής που παρέχεται μέσα από τις σχολές εσωτερικής 

φοίτησης. Ας μη ξεχνάμε το γεγονός, ότι οι εποχές, που ένας ναυτικός 

ναυτολογούταν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, έχουν περάσει πια. Κάθε 

ναυτικός παραμένει σε ένα πλοίο για μικρό χρονικό διάστημα και μετά 

παραμένει στη στεριά για κάποιο καιρό, μέχρι να αποφασίσει να ναυτολογηθεί. 

Όταν, δηλαδή, ο πραγματοποιήσιμος στη θάλασσα χρόνος είναι μόνο το ένα 

μέρος της ζωής των ναυτικών, ενώ το μεγαλύτερο μέρος τους (οι ναυτικοί 

ταξιδεύουν κάποια χρόνια της ζωής τους και όχι όλα τα χρόνια) το ζούνε στη 

στεριά, είναι περιττό και ανώφελο να συνηθίζουνε οι ναυτικοί στον ένα μόνο 

τρόπο ζωής. 

2. Παίρνοντας ως δεδομένο, ότι ο συνολικός «εν πλω» χρόνος ενός ναυτικού 

είναι αναλογικά πολύ μικρότερος από τον συνολικό χρόνο της επαγγελματικής 

του ζωής, είναι οικονομικά ασύμφορο για όποιον φέρει το κόστος της 

εσωτερικής φοίτησης να συντηρεί μία κατάσταση, η οποία δεν μπορεί να του 

διαφυλάξει σε καμία περίπτωση την αποκλειστική ενασχόληση του σπουδαστή 

με το ναυτικό επάγγελμα. 

3. Η εφαρμογή ενός συστήματος πειθαρχίας εξαρτάται κάθε φορά από την ηλικία 

του αποδέκτη. Όπως αναφέρεται στην τελευταία Προκήρυξη
79

 εισαγωγής 

σπουδαστών/στριών το ανώτατο όριο ηλικίας πρωτοετή σπουδαστή θα πρέπει 

να είναι μικρότερο του 26
ου

. Η εφαρμογή ενός αυστηρού εσώκλειστου τρόπου 

ζωής, στις ηλικίες 18-20 θα μπορούσε να λειτουργήσει παραδειγματικά. Στην 

ηλικία, όμως, των 25 στην οποία κάθε νέος βρίσκεται στο στάδιο ωρίμανσης, 

κάτι τέτοιο μόνο κακό θα μπορούσε να επιφέρει στη σύνθεση του χαρακτήρα 

του νέου.   

                                                
79

 Υπ’ αριθ. 3621/42/09/20-05-09 Προκήρυξη Υ.Ε.Ν./ΔΕΚΝ-Β’. 
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4. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα έτσι ώστε το θέμα της πειθαρχίας να μην 

υπερισχύσει της εκπαίδευσης. Ειδικά σε νεαρές ηλικίες (18-20), η χρήση 

αυστηρών προτύπων για την επίτευξη πειθαρχίας, ενδέχεται να δημιουργήσει 

αισθήματα φόβου, πανικού και χαμηλού βαθμού αυτοεκτίμησης. Πέρα από την 

προσωπικότητα του νεαρού ατόμου που πιθανόν να διαταραχτεί, το πρόβλημα 

μεταφέρεται στο πλοίο αφού μία διαταραγμένη προσωπικότητα δεν θα 

καταφέρει να αντεπεξέλθει στις διαρκώς εναλλασσόμενες συνθήκες του 

πλοίου. Για αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της πειθαρχίας, μην 

υπερισχύσει του εκπαιδευτικού σκοπού. 

5. Το καθεστώς εσωτερικής φοίτησης μπορεί να λειτουργήσει ως αποτρεπτικός 

παράγοντας στο θέμα προσέλκυσης νέων στις εν λόγω σχολές. Όταν το 

γενικότερο πλαίσιο της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας δεν προβλέπει ανάλογα 

παραδείγματα του αυτού καθεστώτος (εκτός των στρατιωτικών σχολών και 

των σχολών σωμάτων ασφαλείας) σε άλλες επαγγελματικές σχολές, υπάρχει 

μεγάλη πιθανότητα το νεαρό άτομο να αναβάλει την εισαγωγή του σε αυτές. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

2005-2009 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 

 

9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Στο παρών Κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των στοιχείων που αφορούν την 

εισαγωγή των σπουδαστών/στριών στις σχολές Εμπορικού Ναυτικού, με ιδιαίτερη 

έμφαση τόσο στην ειδικότητα (Πλοιάρχων-Μηχανικών), όσο και στην Γενική 

Κατηγορία προέλευσης τους, από το εκπαιδευτικό έτος 2005-06 έως και το 2009-10. 

Στην πορεία του Κεφαλαίου γίνονται και οι απαραίτητες αναφορές σε αλλαγές που 

επηρέαζαν άμεσα, είτε το περιεχόμενο, είτε το ποσοστό κάλυψης της εκάστοτε Γενικής 

Κατηγορίας.    

 

9.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2005-06 

  

 Με βάση τους συνολικούς πίνακες εισακτέων που δημοσίευσε το Υπουργείο για 

το εκπαιδευτικό έτος 2005-06 και σε συνδυασμό με τον αριθμό των προκηρυγμένων 

θέσεων, επιχειρείται η πιο κάτω ανάλυση βάση της οποίας θα γίνουν οι μετέπειτα 

παρατηρήσεις και θα εξαχθούν τα όποια συμπεράσματα.  

 Βλέπουμε στην ειδικότητα Πλοιάρχων ότι σε σύνολο 721 προκηρυγμένων 

θέσεων, εισήχθηκαν 719. Από το σύνολο των 719, οι 553 προέρχονταν από την Πρώτη 

Γενική Κατηγορία, καταλαμβάνοντας ποσοστό ίσο με 77%, ενώ στην Δεύτερη 

Κατηγορία το ποσοστό κατάληψης ανήλθε στο 13% με 94 επιτυχόντες. Τέλος, οι 

προερχόμενοι από την Τρίτη Κατηγορία εισήχθησαν με ποσοστό 10% και 72 θέσεις. 
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Διάγραμμα 9. Ποσοστιαία ανά Κατηγορία κάλυψη των συνολικά καλυπτόμενων 

θέσεων στην ειδικότητα Πλοιάρχων το έτος 2005-06   

ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

77%

13%

10%

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

  

 Στην ειδικότητα Μηχανικών εισήχθησαν 575 σε σύνολο 579 προκηρυγμένων 

θέσεων και πιο συγκεκριμένα: από την Πρώτη Κατηγορία επιτύχανε 475, ποσοστό που 

αντιστοιχεί στο 83% του συνόλου των εισακτέων, από την Δεύτερη εισήχθησαν μόλις 

36 άτομα, αντιστοιχώντας σε ποσοστό κάλυψης 6%, και τα υπόλοιπα 64 άτομα 

προερχόντουσαν  από την Τρίτη Κατηγορία, καλύπτοντας ποσοστό ίσο με 11%. 

        

Διάγραμμα 10. Ποσοστιαία ανά Κατηγορία κάλυψη των συνολικά καλυπτόμενων 

θέσεων στην ειδικότητα Μηχανικών το έτος 2005-06   

ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

83%

6%

11%

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

  

 



 55 

 Η παραπάνω διπλή διαγραμματική παρουσίαση ανάλογα με την ειδικότητα 

γίνεται για λόγους που στην πορεία της ανάλυσης μας θα μας βοηθήσουν στην εξαγωγή 

χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των δύο ειδικοτήτων. 

 

9.2.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2005-06 

 

 Σε σύνολο 1300 προκηρυγμένων θέσεων, το εκπαιδευτικό έτος εισήχθησαν 

συνολικά 1294 άτομα, με λίγα λόγια, δηλαδή, καλύφθηκαν όλες οι θέσεις που είχαν 

προκηρυχθεί.  

 Όσον αφορά τα ποσοστά κάλυψης της κάθε Γενικής Κατηγορίας, παρατηρείται 

ότι, με εξαίρεση τη Δεύτερη Κατηγορία, η οποία καλύφθηκε μόλις στο 10,1%, οι άλλες 

δύο υπερκάλυψαν το 100% του προβλεπόμενου ποσοστού. Ειδικά οι επιτυχόντες της 

Πρώτης Κατηγορίας ξεπέρασαν το προκηρυγμένο ποσοστό κατά 19,4 ποσοστιαίες 

μονάδες. 

  

Πίνακας 6. Ποσοστιαία διαφορά μεταξύ προκηρυγμένου και καλυπτόμενου % ανά 

Κατηγορία 2005-06     

 ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΈΝΟ 

% 

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ 

% 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

% 

1
Η
 ΓΕΝΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

60 79,4 +19,4 

2
Η
 ΓΕΝΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

30 10,1 -19,9 

3
Η
 ΓΕΝΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

10 10,5 +0,5 

 

 Όπως έχουν χωριστεί οι κατηγορίες, τα αποτελέσματα εκ πρώτης όψεως 

φαίνονται ενθαρρυντικά. Και όντως, όταν προκηρύσσονται 1300 θέσεις και 

καλύπτονται σχεδόν όλες, σε συνδυασμό με το ότι προωθείται η εισαγωγή αποφοίτων 

Γενικών Λυκείων, τότε η κατηγοριοποίηση και ο τρόπος επιλογής που έχουν 

προβλεφθεί από τον αρμόδιο φορέα δεν χρειάζεται να διαφοροποιηθούν..  
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 Ο συγκεκριμένος τρόπος εισαγωγής, όμως, μπορεί τελικά να εξασφαλίσει ότι οι 

αριθμοί τους οποίους πετυχαίνει είναι ταυτόχρονα και ποιοτικοί; Γιατί το 2005-06 τα 

αποτελέσματα ήταν αυτά που είναι και, το επόμενο έτος, με την εισαγωγή της «βάσης 

του 10», τα πράγματα διαφοροποιήθηκαν τελείως; Ακολουθεί η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων του 2006-07.       

 

9.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2006-07 

  

 Το έτος 2006-07 οι Α.Ε.Ν. έπεσαν θύμα της εφαρμογής της «βάσης του 10» από 

τον περίφημο νόμο της τότε Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σύμφωνα 

με τον νόμο
80

 αυτό, για να εισαχθεί κάποιος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν αρκεί 

να συμπληρώσει μόνο τον ελάχιστο αριθμό μορίων που απαιτεί η βάση της κάθε 

σχολής, αλλά και το μισό του μέγιστου των μορίων που  ορίζονται από κάθε σχολή.    

 Ύστερα από προσεκτική εξέταση των Πινάκων
81

 Επιτυχόντων 

Σπουδαστών/ριών του εκπαιδευτικού έτους 2006-2007 και συγκεκριμένα στην 

ειδικότητα Πλοιάρχων τα αποτελέσματα, σχετικά με την κατηγοριακή προέλευση των 

εισακτέων, διαμορφώθηκαν ως εξής: σε σύνολο 721 προκηρυγμένων θέσεων και με 

τελικούς επιτυχόντες τους 360, οι προερχόμενοι/ες από την τότε Πρώτη Γενική 

Κατηγορία
82

 ήταν μόλις 72, ποσοστό δηλαδή επί των εισακτέων ίσο με 20%.  

 Το ποσοστό που αντιστοιχεί στην Δεύτερη Κατηγορία είναι 21% ενώ στην 

Τρίτη Κατηγορία το πραγματικό ποσοστό κάλυψης έφτασε στο κατά πολύ υψηλότερο 

από το προβλεπόμενο 59%. Όπως μπορεί κανείς να παρατηρήσει, επικρατεί τελικά μία 

κατάσταση στην οποία η Τρίτη Κατηγορία καταλαμβάνει τη μεγαλύτερη μερίδα των 

θέσεων στις Α.Ε.Ν. 

 

 

                                                
80

 Ν.3404/05, Άρθρο 13, Κεφάλαιο Γ’, Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Παρ.1, ΦΕΚ 

260 Α’/17-10-05. 
81

 «Πίνακας Επιτυχόντων Σπουδαστών στις Α.Ε.Ν. Εκπαιδευτικού Έτους 2006-07» και 

«Πίνακας Επιτυχούσων Σπουδαστριών στις Α.Ε.Ν. Εκπαιδευτικού Έτους 2006-07», Υ.Ε.Ν., 

Δ/νση Εκπαίδευσης Ναυτικών, www.yen.gr  
82

 Σύμφωνα με την υπ αριθ 53621/05/06/24-05-06, κεφάλαιο Δ’ παρ.1, η Πρώτη Γενική 

Κατηγορία περιλαμβάνει αποκλειστικά απόφοιτους Ενιαίου τύπου Λυκείου που συμμετείχαν σε 

πανελλαδικές εξετάσεις την ίδια ή προηγούμενη χρονιά 
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Διάγραμμα 11. Ποσοστιαία ανά Κατηγορία κάλυψη των συνολικά καλυπτόμενων 

θέσεων στην ειδικότητα Πλοιάρχων το έτος 2006-07   

ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

20%

21%59%

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

 

 Στην ειδικότητα Μηχανικών τα ποσοστά στη Πρώτη κατηγορία είναι πολύ πιο 

χαμηλά από εκείνα των Πλοιάρχων φτάνοντας σε ποσοστό 9%. Στην Δεύτερη 

κατηγορία η συμμετοχή ανέρχεται στο 13%, ενώ στην Τρίτη κατηγορία οι εισακτέοι 

άγγιξαν το 78%. Επαναλαμβάνεται, δηλαδή, και στην ειδικότητα Μηχανικών το 

φαινόμενο να κατακλύζονται οι θέσεις από σπουδαστές που εισάγονται στις Α.Ε.Ν. 

χωρίς εξετάσεις, μέσω μηχανογραφικού που εκδίδει το Υ.Ε.Ν.. 
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Διάγραμμα 12. Ποσοστιαία ανά Κατηγορία κάλυψη των συνολικά καλυπτόμενων 

θέσεων στην ειδικότητα Μηχανικών το έτος 2006-07 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

9%

13%

78%

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

  

 Ο λόγος για τον οποίο γίνεται η ανά ειδικότητα (Πλοιάρχων-Μηχανικών) 

ανάλυση ποσοστιαίας κάλυψης ανά Κατηγορία είναι το γεγονός ότι, όπως θα φανεί και 

από την ανάλυση των ερχόμενων ετών, η ειδικότητα Πλοιάρχων συγκριτικά με αυτή 

των Μηχανικών κατέχει μεγαλύτερο μερίδιο συμμετοχής στην Πρώτη και Δεύτερη 

Γενική Κατηγορία, ενώ η ειδικότητα Μηχανικών συγκριτικά με αυτή των Πλοιάρχων 

υπερτερεί στην Τρίτη Κατηγορία.   

 

 

9.3.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2006-07  

 

 Το πρώτο συμπέρασμα που βγαίνει από τα αποτελέσματα του 2006-07 είναι ότι 

μετά την καθιέρωση της «βάσης του 10» επήλθε μεγάλη αποτυχία συμμετοχής και 

εισαγωγής στις Ακαδημίες. Σε συνολικά 1.300 προκηρυγμένες θέσεις, καταλήφθηκαν 

επιτυχώς οι 574, ποσοστό που αντιστοιχεί μόλις στο 44%. Το 56%, δηλαδή, των 

θέσεων παρέμεινε κενό. Ότι πιο αποθαρρυντικό σε μία προσπάθεια αναβάθμισης της 

ναυτικής εκπαίδευσης και προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα! 
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  Άλλο συμπέρασμα που προκύπτει από τα παραπάνω αποτελέσματα είναι η 

μεγάλη απόκλιση στην τελική κατάταξη εισακτέων
83

 από τα αρχικά προκηρυγμένα 

ποσοστά κάλυψης. Στην Πρώτη Κατηγορία, και στις δύο ειδικότητες, το αρχικό 

ποσοστό εισαγωγής αντιστοιχούσε στο 60%, ενώ το πραγματικό ποσοστό κάλυψης 

ανήλθε μόλις στο 16%. Στην Δεύτερη Κατηγορία το αντίστοιχο ποσοστό δεν ξεπέρασε 

το 18% σε προκηρυγμένο ποσοστό ίσο με 30%, ενώ στην Τρίτη Κατηγορία, που είναι 

και αυτή με την μεγαλύτερη πραγματική συμμετοχή, το ποσοστό κάλυψης ανήλθε στο 

66%. Παρακάτω παρατίθεται σχετικός συγκριτικός πίνακας, στον οποίο φαίνονται τα 

αρχικά προκηρυγμένα ποσοστά και τα τελικά ποσοστά ανά Ειδική Κατηγορία. 

 

Πίνακας 7. Ποσοστιαία διαφορά μεταξύ προκηρυγμένου και καλυπτόμενου % ανά 

κατηγορία 2006-07     

 ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΈΝΟ 

% 

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ 

% 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

% 

1
Η
 ΓΕΝΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

60 16 -44 

2
Η
 ΓΕΝΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

30 18 -12 

3
Η
 ΓΕΝΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

10 66 +56 

 

 Ίσως τελικά οι αρχικές προσδοκίες από πλευράς Υ.Ε.Ν., για διαιώνιση της 

εκτεταμένης εισροής σπουδαστών προερχόμενων από Ενιαία Λύκεια μέσω 

Πανελλαδικών εξετάσεων, να μην εκπληρώθηκαν. Μήπως τελικά η μεγάλη εισροή 

κόσμου των προηγούμενων ετών οφειλόταν στην ανυπαρξία της οποιασδήποτε βάσης, 

πράγμα που σημαίνει ότι ούτως ή άλλως οι θέσεις θα καλυπτόντουσαν, αρκεί να είχαν 

δηλωθεί; Αν παρατηρήσει κανείς τα αποτελέσματα της προηγούμενης περιόδου, θα δει 

ότι υπάρχει σπουδαστής που εισήχθηκε με συνολικό αριθμό μορίων 3.370. Παρακάτω, 

αναλύονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα της περιόδου 2007-08. 

  

 

                                                
83

 Ανάλογα με την Ειδική Κατηγορία προέλευσης. 
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9.4 2007-08-ΈΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 

 Το εκπαιδευτικό έτος 2007-08, με την έκδοση της υπ’ αριθμ. 3621/03/07/21-05-

07 Προκήρυξης, αποτέλεσε έτος σταθμό για την Ναυτική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Στην παραπάνω Προκήρυξη συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά ο όρος ‘γυναίκα’ και 

η ισότιμη μεταχείρισή της στις διαδικασίες επιλογής και εισαγωγής της στις Α.Ε.Ν.. 

Επιπλέον, τα ποσοστά κάλυψης σε κάθε Γενική Κατηγορία διαφοροποιούνται για 

ακόμη μία φορά και παίρνουν την εξής μορφή: 

 Πρώτη Γενική Κατηγορία - 30% 

 Δεύτερη Γενική Κατηγορία – 20% 

 Τρίτη Γενική Κατηγορία – 50% 

Παίρνοντας σαν δεδομένα ότι:  

 η Ελληνική Ναυτιλία και Πολιτεία έχει ανάγκη από νέους Αξιωματικούς 

 οι νέοι δεν ακολουθούν το ναυτικό επάγγελμα 

 το Υ.Ε.Ν. επιδιώκει αναβάθμιση της Ναυτικής Εκπαίδευσης 

 η «βάση του 10» ανέτρεψε το σκηνικό μαζικής εισαγωγής από το Ενιαίο Λύκειο 

είναι λογικό το Υπουργείο να δοκιμάσει κάποιο άλλο συνδυασμό με την ελπίδα ότι με 

το νέο σύστημα θα επιτευχθεί μαζικότερη και πιο αποτελεσματική εισαγωγή των νέων 

στις Α.Ε.Ν. Αυτό που έκανε λοιπόν το Υπουργείο, είναι να αλλάξει τις παραπάνω 

ποσοστώσεις στις τρεις Γενικές Κατηγορίες και πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό των 

εισαχθέντων από την Πρώτη Γενική Κατηγορία μειώθηκε κατά 50%, αυτό της 

Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας κατά 33,3% και το ποσοστό των εισακτέων από τη Τρίτη 

Γενική Κατηγορία αυξήθηκε κατά 400%.         

 Μετά από ανάλυση των αποτελεσμάτων στους σχετικούς Πίνακες
84

 

παραθέτονται οι παρακάτω αριθμοί-ποσοστά που δείχνουν τα τελικά ποσοστά 

πραγματικής κάλυψης ανά Γενική Κατηγορία και ανά ειδικότητα στο σύνολο των 

εισακτέων.  

 Αρχίζοντας από την ειδικότητα των Πλοιάρχων, πρέπει να σημειωθεί ότι τα 

σύνολα εισακτέων και προκηρυχθείσων θέσεων συμπίπτουν, αφού το Υ.Ε.Ν. 

πετυχαίνει και υλοποιεί την αρχική του πρόθεση να καλύψει το σύνολο των 

                                                
84

 «Συνολικός Πίνακας Εισαγόμενων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Έτους 

2007», Υ.Ε.Ν., Δ/νση Εκπαίδευσης Ναυτικών, www.yen.gr  

http://www.yen.gr/
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προκηρυχθείσων θέσεων
85

. Έτσι λοιπόν, οι προερχόμενοι από την Πρώτη κατηγορία 

κατέλαβαν το 21%, αυτοί από τη Δεύτερη το 9% και, τέλος, οι προερχόμενοι από τη 

Τρίτη κατηγορία το 70% του συνόλου των θέσεων.  

 

Διάγραμμα 13. Ποσοστιαία ανά Κατηγορία κάλυψη των συνολικά καλυπτόμενων 

θέσεων στην ειδικότητα Πλοιάρχων το έτος 2007-08 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

21%

9%

70%

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

  

 Στην ειδικότητα των Μηχανικών τα αποτελέσματα είναι ανάλογα με αυτά της 

περασμένης χρονιάς, μόνο που στην περίπτωση αυτή το ποσοστό κάλυψης των 

προκηρυγμένων θέσεων άγγιξε το 64%, ποσοστό κατά πολύ μεγαλύτερο από το 37% 

που είχε επιτευχθεί την προηγούμενη εκπαιδευτική χρονιά. Αυτό που αξίζει να 

αναφερθεί είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης των θέσεων προήλθε και πάλι από 

υποψήφιους της Τρίτης Γενικής Κατηγορίας, ποσοστό που έφτασε το 90% του συνόλου 

εισακτέων. 

 

                                                
85

 Όπως θα δούμε παρακάτω, αυτό επιτεύχθηκε μόνο στην ειδικότητα των Πλοιάρχων. 
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Διάγραμμα 14. Ποσοστιαία ανά Κατηγορία κάλυψη των συνολικά καλυπτόμενων 

θέσεων στην ειδικότητα Μηχανικών το έτος 2007-08 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

6% 4%

90%

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

 

9.4.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2007-08 

 

 Το τρίτο στοιχείο, μαζί με α) την ελεύθερη εισαγωγή γυναικών στις Α.Ε.Ν. και 

β) τη διαφοροποίηση των ποσοστών κάλυψης των Γενικών Κατηγοριών, για τα οποία 

δικαιολογημένα χαρακτηρίσαμε το εκπαιδευτικό έτος 2007-08 ως έτος σταθμό, είναι το 

γεγονός ότι παρατηρήθηκε αυξημένη εισαγωγή υποψηφίων και στις δύο ειδικότητες, 

εξασφαλίζοντας το 100% στην ειδικότητα Πλοιάρχων και το 64% στην ειδικότητα 

Μηχανικών αντίστοιχα. Συνολικά στις Α.Ε.Ν. ανεξαρτήτου ειδικότητας, το ποσοστό 

κάλυψης ανήλθε στο 83,6%.   

 Αν παρατηρήσει κανείς πιο προσεκτικά, θα συνειδητοποιήσει ότι τα 

επιτευχθέντα ποσοστά είναι και πάλι διαφορετικά από τα προκηρυγμένα, τη 

συγκεκριμένη χρονιά, όμως, κυμάνθηκαν σε λογικά όρια. Αυτό φαίνεται και στον 

παρακάτω συγκριτικό πίνακα   
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Πίνακας 8. Ποσοστιαία διαφορά μεταξύ προκηρυγμένου και καλυπτόμενου % ανά 

κατηγορία 2007-08     

 ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΈΝΟ 

% 

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ 

% 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

% 

1
Η
 ΓΕΝΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

30 16 -14 

2
Η
 ΓΕΝΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

20 7,2 -12,8 

3
Η
 ΓΕΝΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

50 76,8 +26,8 

 

 Μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού έτους 2007-08 και 

την εξαγωγή συμπερασμάτων, ας περάσουμε στο επόμενο έτος. 

  

9.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2008-09 

 

 Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού έτους, σε γενικές γραμμές, 

κυμάνθηκαν στα ίδια σχεδόν επίπεδα με του προηγούμενου. Είτε αναφερόμαστε στα 

ποσοστά κάλυψης θέσεων ανά Κατηγορία, είτε στο ποσοστό κάλυψης των 

προκηρυγμένων θέσεων, οι αριθμοί βρίσκονται πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα. 

Χαρακτηριστικό είναι, ωστόσο, η εξακολούθηση της τάσης μείωσης των ποσοστών 

κάλυψης  στη Πρώτη και Δεύτερη Γενική Κατηγορία, και η ανοδική αντίστροφη τάση 

στη Τρίτη Κατηγορία.  

 Στην ειδικότητα Πλοιάρχων, για παράδειγμα, το ποσοστό εισαγωγής από τη 

Πρώτη Κατηγορία δεν ξεπέρασε το 1 7% σε σύνολο εισακτέων, ενώ στη Δεύτερη 

Κατηγορία έφτασε σχεδόν το 6%, όταν τη προηγούμενη χρονιά τα ποσοστά αυτά ήταν 

21% και 9%, αντίστοιχα. Στη Τρίτη Κατηγορία, αντίθετα, το ποσοστό επιτυχούς 

πρόσβασης έφτασε σχεδόν στο 77%, αυξήθηκε, δηλαδή, 7 ποσοστιαίες μονάδες από 

την περασμένη χρονιά. Άρα, τη μεγαλύτερη μερίδα του λέοντος εξακολουθούν και 

κρατούν οι απόφοιτοι που προέρχονται από ανεξαρτήτου είδους Λυκείου, χωρίς 

εξετάσεις, αρκεί να έχουν συμπληρώσει το μηχανογραφικό που εκδίδει το 

Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π.. 
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Διάγραμμα 15. Ποσοστιαία ανά Κατηγορία κάλυψη των συνολικά καλυπτόμενων 

θέσεων στην ειδικότητα Πλοιάρχων το έτος 2008-09 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

17%

6%

77%

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

  

 Στην ειδικότητα Μηχανικών, τα ποσοστά εισαγωγής από τις δύο πρώτες 

Κατηγορίες δεν ξεπέρασαν το 7% στο σύνολο τους, ενώ στην Τρίτη Κατηγορία το 

ποσοστό κάλυψης ανήλθε στο 93%.  
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Διάγραμμα 16. Ποσοστιαία ανά Κατηγορία κάλυψη των συνολικά καλυπτόμενων 

θέσεων στην ειδικότητα Πλοιάρχων το έτος 2008-09 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5% 2%

93%

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

 

9.5.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2008-09 

 

 Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική χρονιά αποτέλεσε χρονιά έκπληξη, αφού τα 

τελικά αποτελέσματα εισαγωγής κατέγραψαν συνολική άνοδο. Στην ειδικότητα 

Πλοιάρχων εισήχθησαν 739 άτομα, έναντι 721 που ήταν συνολικά οι προκηρυχθείσες 

θέσεις. Ήταν η πρώτη φορά-χρονιά που οι προκηρυγμένες θέσεις, στη μία ειδικότητα 

τουλάχιστον, υπερκαλύφθηκαν. Ακόμα και στην ειδικότητα Μηχανικών τα 

αποτελέσματα κατέγραψαν επιτυχή πρόσβαση σε 444 άτομα, έναντι 579 θέσεων που 

είχαν συνολικά προκηρυχθεί, καλύπτοντας το σύνολο των θέσεων στο 77%.  

 Όσον αφορά τις διαφορές μεταξύ προκηρυγμένων ποσοστών ανά κατηγορία και 

των τελικά καλυπτόμενων σε κάθε κατηγορία, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον 

παρακάτω Πίνακα.  
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Πίνακας 9. Ποσοστιαία διαφορά μεταξύ προκηρυγμένου και καλυπτόμενου % ανά 

κατηγορία 2008-09     

 ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΈΝΟ 

% 

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ 

% 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

% 

1
Η
 ΓΕΝΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

30 12,4 -17,6 

2
Η
 ΓΕΝΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

20 4,3 -15,7 

3
Η
 ΓΕΝΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

50 83,3 +33,3 

 

 Όπως προαναφέρθηκε, η τάση κάλυψης στις δύο πρώτες Κατηγορίες βαίνει 

μειούμενη, σε αντίθεση με την Τρίτη Κατηγορία που η πορεία της παραμένει ανοδική. 

Ωστόσο, η διαφορά που προκύπτει μεταξύ των δύο ποσοστών (προκηρυγμένων και 

καλυπτόμενων) και στις τρεις Κατηγορίες εξακολουθεί να αποκλίνει, σε ποσοστά, 

όμως, που κινούνται μέσα σε πολύ πιο λογικά όρια από αυτά του εκπαιδευτικού έτους 

2006-07
86

.   

 

9.6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-10 

 

 Πριν αναλυθούν τα αποτελέσματα της φετινής
87

 εκπαιδευτικής χρονιάς, θα 

αναφερθούμε στις όποιες διαφοροποιήσεις έλαβαν χώρα στη φετινή
88

 προκήρυξη του 

Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π. σχετικά με την εισαγωγή σπουδαστών/ριών στις Α.Ε.Ν. 

 

9.6.1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2009-10 

 

 Ύστερα από επανάληψη για δεύτερη συνεχή χρονιά, του ιδίου περιεχομένου της 

υπ’ αριθμ. 3621/03/07/21-05-07 Προκήρυξης, η υπ’ αριθμ. 3621/42/09/20-05-09 

Προκήρυξη εκδόθηκε με κάποιες αλλαγές. Τα βασικά σημεία και τα οποία ενδιαφέρουν 

το παρόν Κεφάλαιο είναι: 

                                                
86

 Βλ. σελ. 53 
87

 2009-10. 
88

 Ό.π. 
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 η μερική διαφοροποίηση στα περιεχόμενα των Τριών Γενικών Κατηγοριών 

 η ελαφρά αύξηση του προκηρυγμένου αριθμού θέσεων προς κάλυψη. 

 Σε σχέση, λοιπόν, με το πρώτο θέμα, παρατηρείται για ακόμη μία χρονιά 

«κλείδωμα» των μέγιστων ποσοστών κάλυψης για κάθε Γενική Κατηγορία
89

, δεν 

ίσχυσε το ίδιο, όμως, για τα περιεχόμενα της κάθε Κατηγορίας. 

 Στην Πρώτη Κατηγορία εισακτέων προστίθενται βάσει της υπ’ αριθμ. 

3621/42/09/20-05-09 οι απόφοιτοι των ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ-

ΟΜΑΔΑ Β’). 

 Η Δεύτερη Κατηγορία χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες, οι οποίες δύο είναι οι 

εξής: 

1. η Πρώτη Υποκατηγορία καλύπτει μόλις το 8% του συνόλου και είναι 

ουσιαστικά η ίδια με τη Δεύτερη Γενική Κατηγορία
90

 των 

προηγούμενων ετών με τη μόνη διαφορά στο δοθέντα ποσοστό κάλυψης 

(20%) 

2. η Δεύτερη Υποκατηγορία καλύπτει το12% του συνόλου των θέσεων και 

αφορά απόφοιτους ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ-

ΟΜΑΔΑ Α’) των Τομέων: Μηχανολογικού, Οχημάτων, 

Ηλεκτρολογικού, Ηλεκτρονικής, Πληροφορικής, Οικονομικών και 

Διοικητικών Υπηρεσιών, Ναυτικού Πλοιάρχων και Ναυτικού 

Μηχανικών.  

Αν αθροίσει κανείς τα προαναφερθέντα ποσοστά των δύο Υποκατηγοριών (8%+12%) 

θα βγάλει αποτέλεσμα ίσο με το ποσοστό κάλυψης της Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας 

των δύο περασμένων ετών, ήτοι 20%.  

 Στην Τρίτη Κατηγορία, δεν διαφοροποιήθηκε ούτε το συνολικό ποσοστό 

κάλυψης, ούτε ο περαιτέρω διαχωρισμός της σε δύο Υποκατηγορίες. Αυτό που άλλαξε 

είναι το περιεχόμενο της μίας Υποκατηγορίας και το επιμέρους ποσοστό κάθε 

Υποκατηγορίας. Έτσι λοιπόν, όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως η Πρώτη 

                                                
89

 Πρώτη Γενική Κατηγορία: 30% 
   Δεύτερη Γενική Κατηγορία: 20% 

   Τρίτη Γενική Κατηγορία: 50% 
90

 Περιλαμβάνει υποψήφιους/ες πτυχιούχους Τ.Ε.Ε. του Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών 
Ναυτικού και Ναυτιλιακού τομέα ή Β’ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. των Τομέων: Οικονομίας και 

Διοίκησης, Ηλεκτρονικού, Μηχανολογικού, Ηλεκτρολογικού και Πληροφορικής – Δικτύων 

Η/Υ.  
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Υποκατηγορία καλύπτει ποσοστό 30% και περιλαμβάνει απόφοιτους Γενικών Λυκείων 

και Λυκείων άλλων τύπων, αναφέρεται δε ρητά και στους απόφοιτους ημερησίων 

Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ-ΟΜΑΔΑ Β’). Τέλος, η Δεύτερη Υποκατηγορία δεν 

υπέστη άλλη τροποποίηση εκτός της μείωσης του ποσοστού κάλυψης από 30% σε 20%. 

 Σε σχέση με το δεύτερο σημείο διαφοροποίησης της παρούσας Προκήρυξης από 

αυτή της περασμένης χρονιάς, απλά να αναφερθεί πως ο συνολικός αριθμός των 

εισακτέων στις σχολές Ε.Ν. διαμορφώνεται στους 1336, αντί 1300 που ήταν τα 

τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις στην ειδικότητα Πλοιάρχων αυξήθηκαν 

από 721 σε 741, και στην ειδικότητα Μηχανικών από 579 σε 595, αντίστοιχα.   

 

9.6.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009-10 

 

 Τα σχετικά ποσοστά που επιτεύχθηκαν αυτή τη χρονιά σε κάθε Κατηγορία δεν 

διαφοροποιήθηκαν πολύ από τα περσινά. Πιο συγκεκριμένα, στην ειδικότητα 

Πλοιάρχων, οι επιτυχόντες/ούσες της Πρώτης Κατηγορίας αποτέλεσαν το 19%, ενώ 

αυτοί/ές της Δεύτερης Κατηγορίας (συμπεριλαμβανομένης και της ύπαρξης των δύο 

Υποκατηγοριών) ήταν μόλις 7%. Το μεγαλύτερο μερίδιο και αυτή τη χρονιά το 

κατέλαβαν οι προερχόμενοι/ες από την Τρίτη Γενική Κατηγορία, οι οποίοι αποτέλεσαν 

ποσοστό ίσο με το 74%. 
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Διάγραμμα 17. Ποσοστιαία ανά Κατηγορία κάλυψη των συνολικά καλυπτόμενων 

θέσεων στην ειδικότητα Πλοιάρχων το έτος 2009-10 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

19%

7%

74%

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

 

  Στην ειδικότητα Μηχανικών τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώθηκαν ως εξής: 

1% στην Πρώτη Γενική Κατηγορία, 1% στην Δεύτερη και 98%(!) στην Τρίτη 

Κατηγορία. Αυτό που παρατηρείται, για ακόμη μία φορά, είναι ότι η επιλογή της 

ειδικότητας Μηχανικών δε βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων των υποψηφίων 

που αιτούνται την κατάληψη μίας θέσης, μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων. 

Ανεξαρτήτως τον τύπο Λυκείου που αποφοιτά κανείς, η συντριπτική μερίδα επιλέγει, 

τελικά, τις Σχολές Μηχανικών μέσω μηχανογραφικού προγράμματος του 

Υ.Ε.Α.Ν.Α.Ν.Π.       
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Διάγραμμα 18. Ποσοστιαία ανά Κατηγορία κάλυψη των συνολικά καλυπτόμενων 

θέσεων στην ειδικότητα Πλοιάρχων το έτος 2009-10 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1%

1%

98%

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

   

9.6.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2009-10 

 

 «Στο σύνολο των Σχολών Ε.Ν. εισάγονται συνολικά 1351 σπουδαστές ενώ ο 

αριθμός υποψηφίων ανήλθε σε 2657 άτομα έναντι 1750 που είχαν καταθέσει αίτηση την 

προηγούμενη χρονιά»
91

. Είναι η πρώτη φορά που το Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π. δηλώνει ότι η 

ζήτηση για εισαγωγή στις Α.Ε.Ν. ήταν σχεδόν διπλάσια της προσφοράς και μεγαλύτερη 

από αυτή της προηγούμενης χρονιάς. Από τα 1336 άτομα που είχαν αρχικά, και για 

πρώτη φορά, προκηρυχθεί, ο πίνακας των αποτελεσμάτων αριθμούσε τελικά 1351, 753 

από τα οποία εισάγονται στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και 598 στις Α.Ε.Ν. Μηχανικών. 

Είναι, όντως, η πρώτη φορά που το ποσοστό κάλυψης του συνόλου των 

προκηρυγμένων θέσεων ξεπερνάει το 100%, συγκεκριμένα ανήλθε στο 101%.    

 Σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των προκηρυγμένων ποσοστών και των 

καλυπτόμενων ποσοστών στο σύνολο των εισακτέων, τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. 

 

                                                
91

 Ανακοίνωση Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π., ΔΕΚΝ, www.yenanp.gr  

http://www.yenanp.gr/
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Πίνακας 10. Ποσοστιαία διαφορά μεταξύ προκηρυγμένου και καλυπτόμενου % 

ανά κατηγορία 2009-10     

 ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΈΝΟ 

% 

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ 

% 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

% 

1
Η
 ΓΕΝΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

30 11 -19 

2
Η
 ΓΕΝΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

20 4,4 -15,6 

3
Η
 ΓΕΝΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

50 84,6 +34,6 

 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι και αυτή τη χρονιά, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

θέσεων το καταλαμβάνουν οι προερχόμενοι/ες από την Τρίτη Γενική Κατηγορία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 2005-2009 

 

10.1 ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 

 

Στις σελίδες του περασμένου κεφαλαίου έγινε μία προσπάθεια εκτίμησης των 

αποτελεσμάτων βάση των συνολικών πινάκων εισακτέων για την πενταετία 2005-2009. 

Για κάθε εκπαιδευτικό έτος λαμβάνονταν υπόψη οι συνολικοί πίνακες εισακτέων στις 

Α.Ε.Ν. σε συνδυασμό με την σχετική προκήρυξη που εκδιδόταν κάθε έτος και 

συντάσσονταν τα σχετικά διαγράμματα και πίνακες. Σε  αυτό το σημείο θα 

προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε συνολικά την κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία 

πέντε (5) χρόνια, αποσκοπώντας στην εξαγωγή πλήθους συμπερασμάτων που θα 

μπορούσαν να φανούν χρήσιμα σε όποιο ενδιαφερόμενο.  

Η συνολική αυτή ανάλυση βασίζεται τόσο στην παρουσίαση της συνολικής 

καμπύλης εισακτέων για το διάστημα 2005-2009, όσο και στο συνολικό ανά έτος 

διάγραμμα ποσοστών κάλυψης προκηρυγμένων θέσεων. Σε σχέση με το πρώτο 

διάγραμμα (Διάγραμμα 19), η συμπεριφορά της συνολικής καμπύλης έχει ιδιαίτερη 

σημασία και ενδιαφέρον σε μία εποχή που όλα τα παραδοσιακά ναυτικά κράτη 

εκφράζουν τις ανησυχίες τους για μελλοντική έλλειψη ικανών αξιωματικών να 

επανδρώσουν τα σύγχρονα πλοία του παγκόσμιου στόλου. Μέχρι και το έτος 2005-06
92

 

η υπόθεση να εισαχθεί κανείς στις Α.Ε.Ν. ήταν υπόθεση εύκολη, αφού η χαμηλή 

ζήτηση των Α.Ε.Ν. είχε σαν αποτέλεσμα την μεγάλη προσφορά θέσεων σε επίπεδο 

τέτοιο που οι βάσεις είχαν φτάσει και τα 3.370 μόρια. Με την καθιέρωση, όμως, της 

βάσης του «10», η παραπάνω υπόθεση έπαψε να είναι εύκολη. Δεν είναι τυχαίο, ότι 

κατά το εκπαιδευτικό έτος 2006-07 η εισαγωγή των σπουδαστών έπεσε κατακόρυφα 

από τις 1294 θέσεις στις 574, μία μείωση που ισοδυναμεί με 55,6 ποσοστιαίες μονάδες 

και σε 726 θέσεις κενές. Στην ίδια λογική κινήθηκε και η επόμενη χρονιά, αφήνοντας 

212 θέσεις κενές, το γεγονός όμως της 86% αύξησης από το έτος 2006-07 οφείλεται 

μερικά στο ότι ήταν η πρώτη χρονιά που είχε καταργηθεί η ποσόστωση απέναντι στις 

γυναίκες, όπως θα δούμε αναλυτικά και στο επόμενο κεφάλαιο, των οποίων η εισαγωγή 

ήταν αξιόλογη.  

                                                
92

 Κατά το οποίο έτος το ποσοστό κάλυψης των προκηρυγμένων θέσεων ανήλθε στο 100%.  
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Κατά το εκπαιδευτικό έτος 2008-09 το σύνολο των εισακτέων παρουσίασε 

αύξηση πάλι, αφήνοντας όμως και αυτή τη φορά 117 θέσεις κενές.    

 

Διάγραμμα 19. Συνολική πορεία εισακτέων στις Α.Ε.Ν. ανά έτος για την πενταετία 

2005-2009 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

1294

574

1088
1183

1351

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΤΗ

Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
Ο

 Ε
ΙΣ

Α
Κ

Τ
Ε

Ω
Ν

 

 

Διάγραμμα 20. Ετήσια ποσοστά κάλυψης προκηρυγμένων θέσεων 
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

 

 

Το άκρως σημαντικό στο Διάγραμμα 20 είναι το ποσοστό που επιτεύχθηκε το 

έτος 2009-10. Σε συνολικά 1336 προκηρυγμένες θέσεις εισήχθησαν 1351 άτομα, 

καλύπτοντας το σύνολο των θέσεων στο 101% και συντηρώντας την αυξανόμενη τάση 

που παρουσιάζεται μετά την κατακόρυφη πτώση του 2006-07.  
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Στο επόμενο διάγραμμα, παρουσιάζονται τα ετήσια ποσοστά κάλυψης 

σπουδαστών/στριών με αναγωγή σε σταθερό αριθμό εισακτέων, αυτόν του 2009-10, 

ήτοι 1351 θέσεις. Με τη βοήθεια του παραπάνω διαγράμματος γίνεται απευθείας 

ποσοστιαία μέτρηση ετήσιας κάλυψης των θέσεων, σε σχέση βέβαια με το συνολικό 

αριθμό εισακτέων του 2009-10.  

 

Διάγραμμα 21. Ετήσια ποσοστά κάλυψης με αναγωγή σε σταθερό αριθμό θέσεων 

(1351)   
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2009-10

 

 

Παίρνοντας ως δεδομένα ότι: 

1. η βάση του «10» δεν καταργήθηκε, 

2. η ζήτηση των σχολών Εμπορικού Ναυτικού ήταν πολύ χαμηλή, 

3. η ποσόστωση των γυναικών καταργήθηκε από το 2007-08 και έπειτα, 

4. η ποσοστιαία αύξηση μεταξύ 2006-07 και 2007-08 είναι πολύ μεγάλη,  

5. η αυξανόμενη τάση εισαγωγής συνεχίζεται, και 

6. το σύνολο των προκηρυγμένων θέσεων αυξήθηκε ελαφρά κατά το έτος 

2009-10  

τότε τα αποτελέσματα αυτά είναι από πρώτης όψεως θετικά. Είναι θετικά γιατί αυτό 

που παρατηρείται είναι μία αβίαστη αυξανόμενη τάση κάλυψης του συνόλου των 
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προκηρυγμένων θέσεων, η οποία τάση ξεκίνησε απότομα στην αρχή
93

 της 

«μεταβατικής περιόδου»
94

 και συνέχισε ομαλά στην συνέχεια της. Το γεγονός 

υπερκάλυψης του συνόλου των θέσεων, μετά από μία ήπια αυξανόμενη πορεία 

κάλυψης των θέσεων τα τέσσερα τελευταία έτη, είναι από μόνο του πολύ ενθαρρυντικό. 

Κατά την άποψη μας αυτό οφείλεται στο ότι: 

α) η ελεύθερη εισαγωγή γυναικών έχει συμβάλλει στην αύξηση 

προσέλευσης στις Α.Ε.Ν. πετυχαίνοντας ποσοστά (όπως θα δούμε στο 

επόμενο κεφάλαιο) στα σύνολα εισακτέων που κυμαίνονται από 18% 

έως και 24%,  

β) υπάρχει αναβάθμιση του μορφωτικού επιπέδου
95

 των εισερχόμενων 

σπουδαστών/στριών, αφού το κατώτατο σύνολο μορίων έχει ανέβει 

αισθητά, και 

γ) υπάρχει αύξηση της ζήτησης για εισαγωγή στις Α.Ε.Ν.. 

 

 Βέβαια, είναι ακόμα πολύ νωρίς για να μπορεί να μιλήσει κανείς για σίγουρη 

επιτυχία ή όχι του Υπουργείου σε σχέση με το θέμα «Προσέλκυση νέων στο ναυτικό 

επάγγελμα». Παίρνοντας ως δεδομένο, και ότι τα στοιχεία που μελετούνται στην 

παρούσα εργασία σχετίζονται μόνο με την εισαγωγή των σπουδαστών/στριων στις 

Α.Ε.Ν. και όχι με την αποφοίτηση αυτών από τις Α.Ε.Ν., ενισχύεται η παραπάνω 

άποψη.  

 

10.2 ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

 

Το παρακάτω διάγραμμα, παρουσιάζει το σύνολο των ανά κατηγορία 

σπουδαστών/στριών που εισήχθησαν ανά έτος. Μέσα από την παρακολούθηση των 

τριών καμπυλών, που η κάθε μία αντιπροσωπεύει τη πορεία της κάθε κατηγορίας ανά 

εκπαιδευτικό έτος, προκύπτουν και άλλα συμπεράσματα.        

                                                
93

 2007-08. 
94

 Ονομάζουμε έτσι την μετά την καθιέρωση της βάσης του «10» περίοδο. 
95

 Σύμφωνα με έρευνα που φιλοξενήθηκε στο περιοδικό Ναυτικά Χρονικά, 11,7% των 
σπουδαστών είχε βαθμό απολυτηρίου από 16 έως 20 ενώ το 21% μεταξύ 14 και 16.Ο σταθμικός 

μέσος όρος απολυτηρίου ευρίσκεται στο 12,3 .Ναυτικά Χρονικά, αρ.φύλου 107, 02/2008, σελ.37 

και 58.  



 76 

Διάγραμμα 22. Σύνολα εισακτέων κάθε Κατηγορίας ανά έτος 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΤΗΝ 
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Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι το περιεχόμενο της κάθε Γενικής Κατηγορίας δεν είναι 

ακριβώς το ίδιο κατά όλη την πενταετία, όπως αναφέρεται πριν, ούτε όμως έχει αλλάξει 

τόσο ώστε να αλλοιώνεται το βασικό της πνεύμα και να χρειάζεται ρητή αναφορά. 

Επίσης, οι αριθμοί του διαγράμματος είναι απλά συνολικοί αριθμοί εισακτέων, των 

οποίων η πορεία δείχνει την ανά κατηγορία συνολική συμπεριφορά των υποψήφιων 

σπουδαστών και πιο συγκεκριμένα: 

 Οι  προερχόμενοι από την Πρώτη κατηγορία, δηλαδή, οι απόφοιτοι Ενιαίων-

Γενικών λυκείων, το 2005-06
96

 κρατούσαν τη «μερίδα του λέοντος», 

φτάνοντας τους 1024 εισακτέους. Από το επόμενο έτος και μετά, όμως, 

παρατηρείται κατακόρυφη πτώση, φτάνοντας μόλις τους 92 επιτυχόντες. Η 

πορεία τους μες τα επόμενα χρόνια συντηρήθηκε τελικά σε χαμηλά επίπεδα. 

 Οι προερχόμενοι από την Δεύτερη κατηγορία, όπως φαίνεται παρουσιάζουν 

φθίνουσα πορεία, γενικότερα όμως, διατηρούνται σε σταθερό ιδιαίτερα 

χαμηλό επίπεδο. 

 Οι προερχόμενοι από την Τρίτη κατηγορία, παρουσιάζουν γενικά αύξουσα 

πορεία. Την περίοδο 2005-2007 παρατηρείται μία αλματώδης αύξηση 

                                                
96

 Η κατάσταση αυτή εξακολουθούσε να ισχύει από το 2002 που εντάχθηκαν οι Α.Ε.Ν. στο 

μηχανογραφικό δελτίο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.   
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(κυρτή καμπύλη), η οποία συνεχίζεται την περίοδο 2007-08 με μειούμενους, 

όμως, ρυθμούς (κοίλη καμπύλη), για να συνεχίσει και πάλι αυξανόμενη το 

2008-09 (κυρτή καμπύλη). 

 

10.2.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

         

 Η παραπάνω μελέτη δεν έγινε για κανένα άλλο λόγο, πέρα από το να καταλήξει 

σε κάποια συμπεράσματα. Αυτό που, ωστόσο, έχει σημασία είναι τα συμπεράσματα 

αυτά να φανούν χρήσιμα στο σκοπό της εργασίας. Δύο είναι, λοιπόν, τα συμπεράσματα 

που ενδιαφέρουν. 

 Το πρώτο σχετίζεται με το γεγονός εισαγωγής της «βάσης του 10» το 2006. 

Είναι η χρονιά, που οι συνολικές εισαγωγές σπουδαστών έφτασαν στο 44% του 

συνόλου, όταν την προηγούμενη χρονία το αντίστοιχο ποσοστό ήταν ίσο με 99,54%. 

Δηλαδή, μέχρι και το 2005-06 οι Α.Ε.Ν. φαινομενικά γέμιζαν με απόφοιτους Ενιαίων 

λυκείων, διατηρώντας με αυτό τον τρόπο τις βάσεις των Α.Ε.Ν. σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα. Με τις αλλαγές όμως στο σύστημα εισαγωγής, τα ποσοστά εισακτέων, 

απόφοιτων Ενιαίων/ Γενικών λυκείων, κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα της εποχής 

προ «βάσης του 10».    

 Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι μέσα στην πενταετία 2005-09, υπήρξε 

ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ υποψήφιων της Πρώτης και της Τρίτης Γενικής 

Κατηγορίας. Το 1024 της Πρώτης κατηγορίας και το 136 της Τρίτης κατηγορίας, του 

έτους 2005-06, αντικαταστήθηκαν το έτος 2009-10, με το 1143 και το 149 της Τρίτης 

και Πρώτης Γενικής Κατηγορίας, αντίστοιχα. 

 Το ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα του τι γίνεται 

τελικά στην εκπαίδευση των αξιωματικών Ε.Ν. είναι δεδομένο. Ούτως ή άλλως, ακόμα 

δεν υπάρχουν σχετικοί πίνακες αποφοιτήσεων, αφού αρκεί να σκεφτεί κανείς πως η 

πρώτη σειρά γυναικών χωρίς ποσοστώσεις που εισήχθηκε το 2007-08 αναμένεται να 

αποφοιτήσει το 2011. Ωστόσο, τα όσα στοιχεία και αποτελέσματα προκύπτουν, θεωρώ, 

πως είναι, στο βαθμό της παρούσας εργασίας άκρως απαραίτητα, και πέρα από αυτήν, 

πιθανά δεδομένα για μετέπειτα έρευνα. Συνεχίζεται η εργασία με το πολύκροτο θέμα 

«Γυναίκα και Ναυτική Εκπαίδευση» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

11.1 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 

 

 Είναι γεγονός ότι κατά τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας εργασίας (2007-

2009) και κατά τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων παρατηρήθηκαν έντονα 

στοιχεία αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που αφορούσαν τόσο το γενικότερο 

εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα, όσο και το σύστημα της ναυτικής εκπαίδευσης. 

Και στις δύο περιπτώσεις, τα συστήματα, βρίσκονται σε διαρκείς ανακατατάξεις με την 

εισαγωγή εξολοκλήρου νέων θεσμών και διατάξεων, με αποτέλεσμα κάποια στοιχεία 

από αυτά που ίσχυαν μέχρι πρότινος να μην ισχύουν πια και κάποια άλλα που ισχύουν 

τώρα να εμφανίζονται για πρώτη φορά, δυσχεραίνοντας έτσι τη συγγραφή της σε 

σημαντικό βαθμό.  

Πιο συγκεκριμένα, σε προηγούμενα κεφάλαια έγιναν αναφορές στην ύπαρξη και 

λειτουργία των ΕΠΑ.Λ, τα οποία ΕΠΑ.Λ (μαζί με τις ΕΠΑ.Σ) είναι το αποτέλεσμα της  

μετατροπής των Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων (Τ.Ε.Ε.) (Ν.3475)
97

, και είδαμε 

ότι μέχρι και το τέλος του σχολικού έτους 2007-2008 ο θεσμός των Τ.Ε.Ε., ενώ έχει 

καταργηθεί, θα αναφέρεται όπως έχει, για όσους απόφοιτους εισήχθησαν στη 

Μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση πριν το σχολικό έτος 2006-2007, 

δημιουργώντας σύγχυση, λοιπόν, σε όσους ενδιαφερόμενους.  

Στην ναυτική εκπαίδευση, μετά τη κατάργηση των ΑΔΣΕΝ και την ταυτόχρονη 

ίδρυση των Α.Ε.Ν.
98

 ακολούθησε η τελευταία γενική αναδιάρθρωση  με τη ψήφιση του 

Νόμου 3450
99

, σύμφωνα με τον οποίο τα διπλώματα Εμπορικού Ναυτικού Α’ Τάξης 

αποφοίτων Α.Ε.Ν. γίνονται ισότιμα με τα πτυχία των ΤΕΙ. Η ισοτιμία αυτή και μία 

σειρά άλλων διατάξεων αποτέλεσε μείζον θέμα της πολιτικής ατζέντας του 

Κοινοβουλίου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το ριζικά καινοτόμο στοιχείο, όμως, που 

έκανε την εμφάνιση του στη ναυτική εκπαίδευση, αποτελεί η ελεύθερη πλέον εισαγωγή 

                                                
97

 Ν. 3475/2006, ΦΕΚ 146 Α’/13-07-06. 
98

 Ν. 2638/98 (ΦΕΚ 204 Α’) «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, 

μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις». 
99

 Ν. 3450/2006 (ΦΕΚ 64 Α’) «Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και 

άλλες διατάξεις».    
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των γυναικών στις Α.Ε.Ν. και η, κατ επέκταση, ακολούθηση αυτών στο ναυτικό 

επάγγελμα, γεγονός πρωτοφανές για τα ελληνικά και όχι μόνο δεδομένα. 

Είναι αλήθεια ότι μέχρι και το εκπαιδευτικό έτος 2006-2007, η πρόσβαση των 

γυναικών στις Α.Ε.Ν. επιτρεπόταν μόνο στην Ακαδημία του Ασπροπύργου και αυτή σε 

συγκεκριμένο μικρό ποσοστό. Με την υπ’ αριθ. 3621/03/07/21-5-07 Προκήρυξη 

Υ.Ε.Ν./ΔΕΚΝ- Β’, όμως, ό,τι προβλέπεται για την εισαγωγή των ανδρών υποψηφίων 

στις Α.Ε.Ν., ισχύει από κοινού και για τις γυναίκες υποψήφιες. Σε αντίθεση με την 

Προκήρυξη του εκπαιδευτικού έτους 2006-2007
100

, σύμφωνα με την οποία αναφερόταν 

ρητά ότι «Ο καθορισμός συγκεκριμένου αριθμού εισακτέων γυναικών…εδράζεται στο 

γεγονός ότι οι επαγγελματικές δραστηριότητες του ναυτικού επαγγέλματος και η 

εκπαίδευση που απαιτείται για την πρόσβαση σ’ αυτό, με την υποχρεωτική άσκηση επί 

πλοίου καθίστανται, λόγω των ειδικών συνθηκών άσκησης τους, αποφασιστικής 

σημασίας παράγοντες για τον περιορισμό της ελεύθερης εισαγωγής των υποψήφιων 

γυναικών», στην αντίστοιχη Προκήρυξη του 2007 οι υποψήφιες γυναίκες καλούνται να 

συμμετάσχουν με ίσους όρους στην επιλογή, με κύριο χαρακτηριστικό την απουσία 

οποιασδήποτε ποσόστωσης έναντι των ανδρών υποψηφίων. Ωστόσο, το κεφάλαιο 

γυναίκα και ναυτιλία, είναι τόσο σημαντικό που επιβάλλεται να εξεταστεί εκτενέστερα. 

 

11.2 ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ  

 

 «…Η αντιμετώπιση από το υπόλοιπο πλήρωμα σε όλα τα πλοία που υπηρέτησα 

μου έκανε εντύπωση. Στα περισσότερα ήμουν η μόνη γυναίκα. Ναι, μου φερόντουσαν 

διαφορετικά. Με πρόσεχαν, ήμουν το χαϊδεμένο τους. Ωστόσο, κι εγώ ούτε για μια στιγμή 

δεν το εκμεταλλεύτηκα. Πρώτη στη δουλειά, στην προσπάθεια, στον αγώνα. Στο καράβι 

είμαστε όλοι μια οικογένεια…».
101

 Έτσι περιγράφει η Λ. Δημητρίου τη θέση της στη 

θάλασσα, μια γυναίκα ναυτικός από τις λίγες που αποφάσισαν να ασχοληθούν με το 

θαλασσινό επάγγελμα. Είναι γεγονός ότι το επάγγελμα του ναυτικού θεωρείται 

κατεξοχήν ανδρικό και αυτό γιατί οι συνθήκες στις οποίες καλείται κανείς να επιβιώσει 

και να εργαστεί είναι μάλλον ακατάλληλες για τις γυναίκες. Είναι πράγματι έτσι όμως, 

                                                
100

 3621/05/06/24-5-2006 Προκήρυξη Υ.Ε.Ν./ΔΕΚΝ- Β’. 
101

 «Εν Πλω», Ειδική έκδοση για τη ναυτιλία, Μάιος 2007, σελ. 56. 
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ή μήπως η παραπάνω θέση εκπορεύεται από παλιές παρωχημένες αντιλήψεις που 

θεωρούσαν τη γυναίκα ως το «αδύναμο» φύλο απέναντι στον «ισχυρό» άνδρα; 

 Η θέση του Υ.Ε.Ν. σε σχέση με τη θέση της γυναίκας ήταν μέχρι το 2006 

συγκεκριμένη: «…οι επαγγελματικές δραστηριότητες του ναυτικού επαγγέλματος και η 

εκπαίδευση που απαιτείται για την πρόσβαση σ’ αυτό…καθίστανται,…αποφασιστικής 

σημασίας παράγοντες για τον περιορισμό της ελεύθερης εισαγωγής των υποψήφιων 

γυναικών».Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με την αριθμ. 3621/05/06/24-05-2006 

Προκήρυξη Υ.Ε.Ν./ΔΕΚΝ- Β’, για το εκπαιδευτικό έτος 2006-2007
102

 προκηρύχθηκαν 

συνολικά 38 θέσεις προς κατάληψη από γυναίκες, και αυτές αφορούσαν 21 για το 

τμήμα των Πλοιάρχων και 17 για το τμήμα των Μηχανικών, και οι δύο δε στην Α.Ε.Ν. 

Ασπροπύργου. Έτσι λοιπόν, το ποσοστό που απευθυνόταν στο γυναικείο φύλο σε 

σύνολο 1300 θέσεων ήταν: 

 

Πίνακας 11. Προκηρυγμένες θέσεις ανά φύλο και ειδικότητα το 2006-07 

 Πλοίαρχοι Μηχανικοί Σύνολο 

Σύνολο Θέσεων 721 579 1300 

Γυναίκες 21 17 38 

% Γυναικών ως 

προς τα σύνολα 

2,9% 2,9% 2,9% 

Πηγή: Υ.Ε.Ν. 

 

Και στις δύο ειδικότητες του Εμπορικού Ναυτικού (Πλοιάρχων και Μηχανικών), 

δηλαδή, οι γυναίκες μπορούσαν να συμμετέχουν μόνο στο 3% του συνόλου, ποσοστό 

μηδαμινό σε αντίθεση με το 97% που αντιστοιχούσε στους άνδρες, γεγονός που από 

μόνο του είναι αρκετά μεγάλο για να μπορέσει κανείς, να αγνοήσει τη διακριτική 

μεταχείριση εναντίον των γυναικών.   

Στην προκειμένη χρονική περίοδο (2006-2007) και όπως ήταν διαμορφωμένο το 

καθεστώς εισαγωγής σπουδαστών στις Α.Ε.Ν., μπορεί κανείς να θεωρήσει σαν 

δεδομένα ότι: 

                                                
102

 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την αριθμ. 3621/05/05/18-05-2005 Προκήρυξη Υ.Ε.Ν./ΔΕΚΝ- 

Β’ που αφορούσε το εκπαιδευτικό έτος 2005-2006 τα σύνολα των αριθμών είναι και πάλι ίδια 

με αυτά του εκπαιδευτικού έτους 2006-2007,  
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 Οι υποψήφιοι σπουδαστές επιλέγονται βάση του αριθμού μορίων και της 

κατηγορίας από την οποία προέρχονται 

 Το ποσοστό των γυναικών που διεκδικούν θέσεις στις Α.Ε.Ν. αγγίζει μόλις το 

3% 

 Η παραπάνω ποσόστωση έναντι των γυναικών δεν δικαιολογείται ικανοποιητικά 

από το Υ.Ε.Ν. 

Παρόμοια κατάσταση ίσχυε, όμως, και κατά την χρονική περίοδο 2004-2005, με τη 

διαφορά ότι ο όρος γυναίκα, απουσίαζε εντελώς από την υπ’ αριθμ. Μ3614.1/02/2004 

ΚΥΑ
103

, έχοντας σαν αποτέλεσμα να ωθήσει δύο υποψήφιες σπουδάστριες του 

ακαδημαϊκού έτους 2004-2005, να προσφύγουν στο Συνήγορο του Πολίτη
104

 

προκειμένου να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους. 

 

11.3 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

Οι συγκεκριμένες υποψήφιες συμμετείχαν στις διαδικασίες εισαγωγής στις 

Α.Ε.Ν. κατά το έτος 2004, αιτούμενες, δηλαδή, να εισαχθούν σε αυτές κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2004-2005. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη υποψήφια, προερχόμενη από 

την Πρώτη Γενική Κατηγορία όπως οριζόταν
105

, είχε συμμετάσχει στη διαδικασία 

πετυχαίνοντας συνολικό αριθμό μορίων ίσο με 5.965. Δυστυχώς, για αυτή, δεν εισήχθη 

τελικά σε καμία Α.Ε.Ν. (ουσιαστικά μιλάμε για ένα ίδρυμα αυτό του Ασπροπύργου) 

παρόλο που υπήρξαν επιτυχόντες συνυποψήφιοι άνδρες που συγκέντρωναν 5.432 μόρια 

(εισακτέος στην Α.Ε.Ν. Ασπροπύργου) και 4.056 μόρια (εισακτέος στην Α.Ε.Ν. Ιόνιων 

Νήσων).  

 Η δεύτερη υποψήφια, προερχόταν από τη Δεύτερη Γενική Κατηγορία της 

προαναφερόμενης ΚΥΑ και συγκέντρωσε αριθμό 8.010 μορίων. Η κοπέλα δεν εισήχθη 

πουθενά, ενώ, ταυτόχρονα, υπήρξαν άνδρες επιτυχόντες, προερχόμενοι από την ίδια 

Γενική Κατηγορία επίσης, οι οποίοι είχαν συγκεντρώσει, μόλις, τον αριθμό  των 3.600 

μορίων. 
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 ΦΕΚ 650 Β’/04-05-2004, ‘Κανονισμός εισαγωγής σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού 

Ναυτικού’  
104

 Βλ. αναλυτικά:Συνήγορος του Πολίτη, Σύνοψη Διαμεσολάβησης με Θέμα: Διακριτική 

μεταχείριση σε βάρος των γυναικών από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, Ιούλιος 2006.   
105

 ΚΥΑ Μ3614.1/02/04, ΦΕΚ 650 Β’/04-05-04. 
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 Κατόπιν, λοιπόν, αναφοράς τους στον Συνήγορο του Πολίτη, ο τελευταίος 

διενήργησε σχετική έρευνα, μέσα από την οποία έρευνα προέκυψε ότι το Υ.Ε.Ν. 

εφάρμοζε διακριτική μεταχείριση σε βάρος γυναικών, λόγω φύλου. Οι προσπάθειες της 

παραπάνω ανεξάρτητης Αρχής βασίστηκαν σε αναφορές σε ένα γενικότερο νομικό 

πλαίσιο (Σύνταγμα της Ελλάδος, Οδηγίες ΕΟΚ, Αποφάσεις του Συμβουλίου της 

Επικρατείας) μέσα από τις οποίες, αφενός μεν, τονιζόταν, η αρχή της ισότητας των δύο 

φίλων, αφετέρου δε, ορίζονταν οι προϋποθέσεις βάση των οποίων η παραπάνω αρχή 

έπαυε να ισχύει. Έτσι, λοιπόν, με αναφορά στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του 

Συντάγματος που ορίζεται ότι «…Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Οι Έλληνες 

και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις…» και συνεχίζοντας με 

αναφορά στην οδηγία του Συμβουλίου της 9
ης

 Φεβρουαρίου 1976, αριθμ. 76/207 ΕΟΚ 

και συγκεκριμένα παρ.1 Άρθρο 3 στην οποία ορίζεται ότι «…Η εφαρμογή της αρχής της 

ίσης μεταχειρίσεως συνεπάγεται την απουσία κάθε διακρίσεως που βασίζεται στο φύλο, 

όσον αφορά τους όρους, συμπεριλαμβανομένων και των κριτηρίων επιλογής, 

προσβάσεως σε απασχολήσεις, σε θέσεις εργασίας, ανεξάρτητα από τομέα ή κλάδο 

δραστηριότητος, και για όλες τις βαθμίδες της επαγγελματικής ιεραρχίας…», ο Συνήγορος 

του Πολίτη ανέλαβε την διαλεύκανση της υπόθεσης. Ωστόσο, στην ίδια οδηγία στην 

παρ. 2 Άρθρο 2 ορίζεται ότι «…Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την ευχέρεια που έχουν τα 

Κράτη μέλη να αποκλείουν από το πεδίο εφαρμογής της τις επαγγελματικές 

δραστηριότητες, και, ενδεχομένως, την εκπαίδευση που απαιτείται για την πρόσβαση σ’ 

αυτές, εφ’ όσον λόγω της φύσεως ή των συνθηκών ασκήσεως τους, το φύλο συνιστά 

παράγοντα αποφασιστικής σημασίας…» και συνεχίζει η Αρχή με αναφορά της στην υπ’ 

αριθμ. 1917/1998 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα 

με την οποία «…απόκλιση από την αρχή αυτή (την αρχή της ισότητας) … είναι θεμιτή 

μόνον εφόσον προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου και προκύπτει από το νόμο αυτό ή 

τις προπαρασκευαστικές εργασίες του, …σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, αν η 

εισαγόμενη απόκλιση δικαιολογείται από αποχρώντες λόγους και είναι αναγκαία και 

πρόσφορη για την επίτευξη του επιδιωκόμενού σκοπού…».   

 Μέσα από τις προαναφερόμενες διατάξεις προκύπτει, τελικά, ότι η αρχή της 

ισότητας των δύο φύλων και η προαγωγή της ίσης μεταχείρισης είναι απαιτητές τόσο 

από το Σύνταγμα όσο και από το κοινοτικό δίκαιο, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση, η 

εξαίρεση από αυτές θα πρέπει να δικαιολογείται ρητά και ειδικά και όχι αφηρημένα, 
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όπως συμπεραίνεται ότι έπραττε το Υ.Ε.Ν.. Σύμφωνα με το Συνήγορο του Πολίτη, στο 

σχετικό έγγραφο που έστειλε στο Υ.Ε.Ν.
106

, και μετά από αναφορά του στις παραπάνω 

διατάξεις, επισήμανε στο υπουργείο «…ότι τυχόν απόκλιση από την αρχή της ισότητας 

οφείλει σε κάθε περίπτωση να είναι προσηκόντως αιτιολογημένη, και να προκύπτουν με 

σαφήνεια τα στοιχεία διαφοροποίησης κάθε πραγματικής περίπτωσης, τα οποία 

επιβάλλουν την διαφορετική μεταχείριση…» και ζήτησε από τον υπουργό Εμπορικής 

Ναυτιλίας «…στη σχετική προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών στις Α.Ε.Ν. να 

θεμελιωθούν ειδικά οι λόγοι της επιβαλλόμενης απόκλισης από την συνταγματικά 

κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών…».  

 Ύστερα από τηλεφωνική συνομιλία που είχε η Αρχή με το Υ.Ε.Ν., το τελευταίο 

παραδέχθηκε ότι οι υφιστάμενες ποσοστώσεις στην εισαγωγή γυναικών στις Α.Ε.Ν. 

οφείλονται στον παράγοντα φύλο και αυτό γιατί χρειάζεται ιδιαίτερη φυσική αντοχή 

τόσο κατά την εκπαίδευση τους, όσο και κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών 

ταξιδίων
107

που υποχρεώνονται να εκτελέσουν οι σπουδαστές αυτών. Ωστόσο, 

διαβεβαίωσαν την Αρχή ότι θα λάβουν υπόψη τους την σχετική αναφορά-έγγραφο κατά 

την έκδοση της σχετικής προκήρυξης του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. 

 Η νέα υπ αριθμ. 3621/05/05/18-05-2005 Προκήρυξη Υ.Ε.Ν./ΔΕΚΝ-Β’ που 

εκδόθηκε το επόμενο έτος, αιτιολογούσε την υπαρκτή ποσόστωση σε βάρος των 

γυναικών όπως ακολούθως: «…Ο καθορισμός συγκεκριμένου αριθμού εισακτέων 

γυναικών (21 Πλοίαρχοι και 17 Μηχανικοί) εδράζεται στο γεγονός ότι οι επαγγελματικές 

δραστηριότητες (ναυτικό επάγγελμα) και η εκπαίδευση που απαιτείται για την πρόσβαση 

σ’ αυτό (υποχρεωτική άσκηση επί πλοίου) καθιστούν λόγω των ειδικών συνθηκών 

άσκησης τους αποφασιστικής σημασίας παράγοντα για τον περιορισμό της ελεύθερης 

εισαγωγής των υποψήφιων γυναικών…». Σύμφωνα όμως με νεότερο έγγραφο
108

 του 

Συνήγορου του Πολίτη, η παραπάνω αιτιολόγηση, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 

αποτελέσει νόμιμο δικαιολογητικό για την ύπαρξη ποσόστωσης γυναικών στις Α.Ε.Ν.. 

                                                
106

Βλ. Συνήγορος του Πολίτη, Σύνοψη Διαμεσολάβησης με Θέμα: Διακριτική μεταχείριση σε 

βάρος των γυναικών από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, Ιούλιος 2006 
107

 Επισημαίνεται ότι για την αποφοίτηση από τις Α.Ε.Ν. απαιτείται εκτός από την επιτυχής 
παρακολούθηση και εξέταση των θεωρητικών μαθημάτων, και η εκτέλεση δύο θαλάσσιων 

πρακτικών ταξιδιών, ελάχιστης συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.   
108

 Αριθμ. Πρωτ/λου 18592.04.2.2&21738.04.2.1/8.5.2006 Έγγραφο Συνηγόρου του Πολίτη.  
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Αιτιολόγηση εξαίρεσης, όπως αναφέρει η Αρχή
109

, και βάση της υφιστάμενης 

νομοθεσίας, αποτελεί, κάθε απόκλιση από την αρχή ισότητας των φύλων, που 

αιτιολογείται ρητά, με αναφορά στον παράγοντα φύλο, γεγονός που δεν έπραξε το 

Υπουργείο, για ακόμη μία φορά. Μάλιστα, η παραπάνω Αρχή, φρόντισε το παραπάνω 

νέο έγγραφο της, να μην το κοινοποιήσει μόνο στο Υ.Ε.Ν., αλλά και στην Γραμματεία 

Νέας Γενιάς, τονίζοντας ταυτόχρονα, στον Υπουργό ότι το θέμα χρειάζεται συνολική 

(γενικότερη) ρύθμιση και όχι μονομερή, όπως γινόταν από το αρμόδιο όργανο 

Διοίκησης των Α.Ε.Ν., δηλαδή την ΔΕΚΝ (Διεύθυνση ΕΚπαίδευσης Ναυτικών). 

 Ύστερα και από αυτή την προσπάθεια, από πλευράς Συνήγορου του Πολίτη 

αλλά και μετά από σχετική παρέμβαση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας με το υπ’ 

αριθμ. πρωτ/λου Γ.Γ./3498/30.5.2006 έγγραφο της γραμματείας, το Υ.Ε.Ν., παρόλα 

αυτά, εκδίδει την υπ’ αριθμ. 3621/05/06/24-05-2006 Προκήρυξη σχετικά με την 

εισαγωγή σπουδαστών στις Α.Ε.Ν. για το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007, όπου και σε 

αυτή την περίπτωση εφαρμόζει το σύστημα των ποσοστώσεων έναντι των γυναικών, 

ουσιαστικά αδικαιολόγητα
110

 άρα και παράνομα. Να υπενθυμίσουμε μόνο, ότι η 

ελληνική νομοθεσία και το κοινοτικό δίκαιο δικαιολογούν απόκλιση από την αρχή της 

ισότητας ανδρών και γυναικών, κάθε απόκλιση, όμως, θα πρέπει να αιτιολογείται ρητά 

με αναφορά στον παράγοντα φύλο και όχι αόριστα, προκειμένου να θεωρηθεί άξια 

εξαίρεσης. 

 Θεωρώντας λοιπόν η Αρχή, ότι το Υ.Ε.Ν. ουσιαστικά συνέχιζε να εφαρμόζει 

ποσόστωση στις γυναίκες υποψήφιες των Α.Ε.Ν. αδικαιολόγητα, και άρα 

                                                
109

Βλ. Συνήγορος του Πολίτη, Σύνοψη Διαμεσολάβησης, Θέμα: Διακριτική μεταχείριση σε 

βάρος των γυναικών από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, Ιούλιος 2006 
«…προκειμένου να θεωρηθεί αιτιολογημένη η υφιστάμενη διάκριση, είναι αναγκαίο να 

αναφέρονται ειδικώς τα καθήκοντα που συνθέτουν τη θέση του πλοιάρχου ή μηχανικού και να 

αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους οι συγκεκριμένες εργασίες δεν μπορούν να ασκηθούν από 
γυναίκες, λόγω του φύλου τους. Άλλως, σε περίπτωση δηλαδή κατά την οποία η συγκεκριμένη 

απόκλιση δεν μπορεί να αιτιολογηθεί σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η υφιστάμενη διάκριση 

τόσο στην εισαγωγή ανδρών και γυναικών στις Α.Ε.Ν. όσο και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 

οι εκπαιδευόμενες στις Α.Ε.Ν. γυναίκες, ακόμη και για την πραγματοποίηση του απαιτούμενου 
εκπαιδευτικού ταξιδίου τους, κινδυνεύουν να ερμηνευθούν ως οφειλόμενες σε παρωχημένες 

κοινωνικές αντιλήψεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται πλέον στη σημερινή πραγματικότητα και 

πάντως προσκρούουν στη θεμελιώδη πολιτειακή αρχή της ίσης μεταχείρισης»   
110

 Βλ. 3621/05/06/24-05-2006 Προκήρυξη Υ.Ε.Ν./ΔΕΚΝ-Β’, Κεφάλαιο Β’, παρ.7. 

«Ο καθορισμός συγκεκριμένου αριθμού εισακτέων γυναικών (21 Πλοίαρχοι και 17 Μηχανικοί) 

εδράζεται στο γεγονός ότι οι επαγγελματικές δραστηριότητες του ναυτικού επαγγέλματος και η 
εκπαίδευση που απαιτείται για την πρόσβαση σ’ αυτό, με την υποχρεωτική άσκηση επί πλοίου 

καθίστανται, λόγω των ειδικών συνθηκών άσκησης τους, αποφασιστικής σημασίας παράγοντες 

για τον περιορισμό της ελεύθερης εισαγωγής των υποψηφίων γυναικών».  
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μεταχειριζότανε διακριτικά το θέμα «γυναίκα», και μετά από την παρέλευση δύο (2) 

ετών από την ημερομηνία προσφυγής των προαναφερόμενων δύο (2) υποψήφιων 

σπουδαστριών στο Συνήγορο του Πολίτη, κατέφυγε, τελικά, στη δημοσιοποίηση του εν 

λόγω θέματος, προκειμένου να γνωστοποιήσει την ύπαρξη και, ταυτόχρονα, να 

αναδείξει τη σοβαρότητα του ζητήματος.   

 

11.4 Σπουδάστριες και Α.Ε.Ν. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 

 

 Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου, το θέμα «γυναίκα 

και πρόσβαση αυτών στις Α.Ε.Ν.», έχει πλέον τροποποιηθεί και η ελεύθερη συμμετοχή 

τους για την εισαγωγή σε αυτές είναι πια γεγονός. Η σχετική Προκήρυξη
111

 που 

αφορούσε το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη επίσημη 

ανακοίνωση που αφορούσε την ισότιμη συμπερίληψη των γυναικών για εισαγωγή τους 

στις Α.Ε.Ν.. Είναι χαρακτηριστικό το πώς ξεκινάει η παρούσα Προκήρυξη
112

, αλλά και 

το πώς τροποποιείται ο λόγος τής σε σχέση με τον λόγο των προκηρύξεων των 

προηγούμενων ετών. 

 Στις μέχρι, πριν από την έκδοση της παρόντος, Προκηρύξεις οι αναφορές σε 

αυτές γίνονται αποκλειστικά και μόνο προς τους άνδρες «σπουδαστές»
113

, ενώ ο όρος 

γυναίκα «σπουδάστρια» δεν εμφανίζεται πουθενά. Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι παρόλο 

που οι γυναίκες, έστω και με το μικρό ποσοστό που τους αφορούσε ( θεωρητικά αυτό 

του 3%), συμμετείχαν στη διαδικασία εισαγωγής στις Α.Ε.Ν., η αναφορά σε αυτές 

γίνεται μόνο στο σημείο εκείνο που το υπουργείο δικαιολογείται γιατί  εισάγεται 

περιορισμένος, και όχι ελεύθερος, αριθμός γυναικών
114

. Η αιτιολόγηση αυτή, μάλιστα, 

δεν υπήρχε ανέκαθεν αλλά σηματοδοτείται με την έκδοση της  Προκήρυξης του 2005, 

την επόμενη προκήρυξη ουσιαστικά, μετά από την προαναφερόμενη προσφυγή των δύο 

γυναικών υποψηφίων στο Συνήγορο του Πολίτη και τις διενέργειες αυτού για τη 

διαλεύκανση της υπόθεσης. 

                                                
111

 Υπ’ αριθμ. 3621/03/07/21-05-2007 Προκήρυξη Υ.Ε.Ν./ΔΕΚΝ-Β’. 
112

 Πρβλ. 3621/03/07/21-05-2007 Προκήρυξη Υ.Ε.Ν./ΔΕΚΝ-Β’,  
 ‘                              ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

   Για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις Α.Ε.Ν.    ’      
113

 Πρβλ. 3621/05/06/24-05-2006 Προκήρυξη Υ.Ε.Ν./ΔΕΚΝ-Β’., 
 ‘                            ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

            Για την εισαγωγή σπουδαστών στις Α.Ε.Ν.         ’ 
114

 Βλ. ό.π., Κεφάλαιο Β, παρ.7. 



 86 

 Έτσι λοιπόν, όσες υποψήφιες συμμετείχαν στη διαδικασία εισαγωγής στις 

Α.Ε.Ν. για το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, είχαν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις 

με αυτά των ανδρών, και εισήχθησαν σε αυτές δίκαια, ισότιμα και χωρίς διακρίσεις. 

Παρακάτω, παρουσιάζονται, βάση στοιχείων του Υ.Ε.Ν.
115

, αναλυτικά τόσο ο αριθμός 

των γυναικών που εισήχθησαν στις σχολές Πλοιάρχων, όσο και στις σχολές Μηχανικών 

και ύστερα γίνεται μία πρώτη προσπάθεια εκτίμησης της κατάργησης ποσόστωσης 

στην εισαγωγή των γυναικών στις Α.Ε.Ν.. 

 

Πίνακας 12. Επιτυχόντες/ούσες  στις Α.Ε.Ν. (2007-2008) 

Α.Ε.Ν./ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 34 345 369 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 160 559 719 

ΣΥΝΟΛΟ 194 904 1088 

 Πηγή:Υ.Ε.Ν.             

 

 Με βάση τον παραπάνω Πίνακα, δημιουργήθηκαν οι παρακάτω τρεις πίττες, 

θεωρώντας πως, μια εικονική αναπαράσταση των ποσοστών που κατέλαβαν για το 

ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 οι γυναίκες στις Α.Ε.Ν. της χώρας, θα βοηθήσει στο να 

βγάλει κανείς συμπεράσματα σε σχέση, αφενός μεν με τη κατάργηση της ποσόστωσης, 

αφετέρου δε, με τις προτιμήσεις των ίδιων των γυναικών. 

 

                                                
115

 Από στοιχεία που συλλέχθηκαν μέσα από τους Συνοπτικούς Πίνακες Εισαγόμενων στις 

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Έτους 2007, Ειδικότητες Μηχανικών και 

Πλοιάρχων, www.egov.yen.gr  

http://www.egov.yen.gr/
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  Διάγραμμα 23. Ποσοστιαία κατανομή ανδρών/ γυναικών Πλοιάρχων 2007-08 

ΑΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

22%

ΑΝΔΡΕΣ

78%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ

 

 

Στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων το ποσοστό που καταλήφθηκε από γυναίκες φτάνει το 

22%, έναντι 78% που αντιστοιχεί στους άνδρες. Με άλλα λόγια, το ¼, σχεδόν, του 

συνόλου των εισακτέων στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων ανήκει στις γυναίκες, ποσοστό και  

πάλι πολύ μεγαλύτερο από αυτό των προηγούμενων ετών, ωστόσο, σημαντικής μερίδας 

του συνόλου αφού πλησιάζει το 25%. 

 

Διάγραμμα 24. Ποσοστιαία κατανομή ανδρών/ γυναικών Μηχανικών 2007-08       

ΑΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

9%

ΑΝΔΡΕΣ

91%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ
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 Στις Α.Ε.Ν. Μηχανικών, οι γυναίκες κατέλαβαν, τελικά, το 9% του συνόλου 

των εισακτέων, διατηρώντας χαμηλό το ποσοστό συμμετοχής τους, ωστόσο, 

μεγαλύτερο από αυτό των προηγούμενων ετών (μόλις 3%) που επιβαλλόταν 

αναγκαστικά από το Υ.Ε.Ν.. 

 

Διάγραμμα 25. Συνολική κατανομή ανδρών/γυναικών 2007-08           

ΑΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

18%

ΑΝΔΡΕΣ

82%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ

 

                     

 Συνολικά, λοιπόν, σε Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών όλων των περιοχών 

της χώρας, οι θέσεις που καταλήφθηκαν από νέους και νέες σπουδαστές και 

σπουδάστριες, καταμερίζεται μεταξύ του 18% και του 82%, με το δεύτερο να 

αναφέρεται στον ανδρικό πληθυσμό.  

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι η ναυτική εκπαίδευση ήταν, είναι και θα είναι 

ανδροκρατούμενη, αυτό που έχει σημασία στην περίπτωση μας, είναι το ότι κανείς δεν 

έχει το δικαίωμα εκ των προτέρων να αποκλείει από οποιαδήποτε διαδικασία, μία 

ομάδα ανθρώπων απλά και μόνο επειδή ανήκει σε άλλο φύλο, στην περίπτωση μας, στο 

γυναικείο.       

 

11.5 ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ ΚΑΙ Α.Ε.Ν. ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 

 

 Τα αποτελέσματα που αφορούν την εισαγωγή σπουδαστών / σπουδαστριών στις 

Α.Ε.Ν. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009, μας δίνουν μία σαφέστερη εικόνα του 

νέου συστήματος εισαγωγής σε αυτές, ένα σύστημα που μπήκε σε εφαρμογή το 
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προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Με μία πρώτη ματιά, συνειδητοποιεί κανείς, ότι το 

πρόσφατο «πείραμα» ελεύθερης εισαγωγής γυναικών επαναλαμβάνεται και το έτος 

2008-09, και όπως θα δούμε τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Παρακάτω 

παρατίθεται σχετικός πίνακας με το σύνολο εισακτέων στις Α.Ε.Ν. ανά φύλο, 

ειδικότητα και συνολικά.  

 

Πίνακας 13. Επιτυχόντες/ούσες στις Α.Ε.Ν. (2008-2009) 

Α.Ε.Ν./ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 42 402 444 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 210 529 739 

ΣΥΝΟΛΟ 252 931 1183 

Πηγή:Υ.Ε.Ν. 

 

 Με τη βοήθεια του παραπάνω πίνακα συντάσσονται οι παρακάτω τρεις πίττες, 

όπου για προφανείς λόγους μελέτης, στις δύο πρώτες εμφανίζονται τα ποσοστά που 

καταλαμβάνονται ανά φύλο και ανά ειδικότητα (Πλοιάρχων/ Μηχανικών), ενώ στη 

τελευταία πίττα φαίνονται τα αντίστοιχα ποσοστά στο σύνολο των Α.Ε.Ν.. 

   

Διάγραμμα 26. Ποσοστιαία κατανομή ανδρών/ γυναικών Πλοιάρχων 2008-09       

ΑΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

28%

ΑΝΔΡΕΣ

72%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ
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 Στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων η συμμετοχή του γυναικείου πληθυσμού αποτελεί το 

28% του συνόλου των εισακτέων σε αυτές, αποδεικνύοντας για δεύτερη συνεχόμενη 

χρονιά τα εξής: 

1. η ελεύθερη επιλογή σχολής, απουσία οποιουδήποτε περιορισμού, έχει σαν 

αποτέλεσμα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών, από το μέχρι πρότινος 

ανώτατο 3% που προβλεπόταν από το Υ.Ε.Ν., να συμπεριλαμβάνει στις 

επιλογές του για πρόσβαση στην 3βάθμια εκπαίδευση τις Α.Ε.Ν. 

2. η προτίμηση του γυναικείου πληθυσμού προσανατολίζεται στην ειδικότητα 

Πλοιάρχων (όπως θα φαίνεται και στο επόμενο διάγραμμα) 

3. η γενικότερη αύξηση της ζήτησης για εισαγωγή στις Σχολές Πλοιάρχων (οι 

προκηρυγμένες θέσεις καλύφθηκαν στο 100%) 

    Ιδιαίτερης  σημασίας στοιχείο που προκύπτει από τη σύγκριση των αντίστοιχων 

πιττών που αφορούν τα ποσοστά ανά φύλο στην ειδικότητα Πλοιάρχων μεταξύ του 

έτους 2007-2008 και του 2008-2009, είναι η σημαντική αύξηση προσέλευσης γυναικών 

κατά το έτος 2008-2009, και πιο συγκεκριμένα η κατά 5% αυξημένη εισαγωγή τους 

στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων.   

 

Διάγραμμα 27. Ποσοστιαία κατανομή ανδρών/ γυναικών Μηχανικών 2008-09       

ΑΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

9%

ΑΝΔΡΕΣ

91%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ
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 Στις σχολές Μηχανικών, όπως και κατά το περασμένο ακαδημαϊκό έτος, η 

συμμετοχή των γυναικών ήταν περιορισμένη φτάνοντας το ποσοστό των 9%, 

διατηρώντας το ίδιο ακριβώς ποσοστό με αυτό του περυσινού ακαδημαϊκού έτους. Οι 

λόγοι προφανέστατα, έχουν να κάνουν, αφενός μεν, με τη φύση της καθεαυτού 

εργασίας, αφετέρου δε, με τις μετέπειτα εναλλακτικές επιλογές που μπορεί να 

ακολουθήσει κάθε απόφοιτος των Α.Ε.Ν. Μηχανικών. Ωστόσο, το παραπάνω ποσοστό, 

όπως και το αντίστοιχο του περασμένου έτους, είναι μεγαλύτερο από το ανώτατο 

ποσοστό που επέτρεπε το Υ.Ε.Ν. (3%) μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007.  

 

 

Διάγραμμα 28. Συνολική κατανομή ανδρών/γυναικών 2008-09           

ΑΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

21%

ΑΝΔΡΕΣ

79%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ

 

 

 Στη τρίτη και τελευταία πίττα παρουσιάζονται τα σύνολα ανά φύλο που 

εισήχθησαν στον συνολικό αριθμό των Α.Ε.Ν.. Οι γυναίκες αποτελούν λίγο 

περισσότερο από το 1/5 του συνόλου, επιβεβαιώνοντας από τη μία, τη παραδοχή ότι το 

επάγγελμα του ναυτικού είναι κατεξοχήν ανδρικό, και από την άλλη, ότι η ελεύθερη 

εισαγωγή χωρίς ποσοστώσεις έχει σαν αποτέλεσμα πολύ μεγαλύτερα ποσοστά επιλογής 

και επιτυχίας  από τα προκηρυγμένα από πλευράς Υ.Ε.Ν. ποσοστά.     

 

11.6 ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ ΚΑΙ Α.Ε.Ν. ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 
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 Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το 2009-2010 αποτελεί έτος «έκπληξη» 

για το Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π. αφού είναι η πρώτη φορά, μετά από αλλεπάλληλες τροποποιήσεις 

και αλλαγές των όσων αφορούσαν τον τρόπο εισαγωγής στις Α.Ε.Ν., που το σύνολο 

των εισακτέων υποψηφίων είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των διαθέσιμων
116

 θέσεων 

και στις δύο
117

 ειδικότητες. Όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα
118

, το σύνολο των 

εισακτέων τη συγκεκριμένη χρονιά έφτασε τα 1351 άτομα σε ήδη προκηρυγμένο 

αριθμό 1336 ατόμων. Πιο συγκεκριμένα, στην ειδικότητα Πλοιάρχων ο μέγιστος 

αριθμός διαθέσιμων θέσεων ήταν ίσος με 741 επιτυχόντες/ούσες, ενώ σύμφωνα με τον 

παρακάτω Πίνακα οι τελικά εισακτέοι/ες έφτασαν τους 753. Στην ειδικότητα 

Μηχανικών, αντίστοιχα, το σύνολο αυτό έφτασε τους 598, αντί 595 που είχαν 

προκηρυχθεί.         

     

Πίνακας 14. Επιτυχόντες/ούσες στις Α.Ε.Ν. (2009-2010) 

Α.Ε.Ν./ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 71 527 598 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 251 502 753 

ΣΥΝΟΛΟ 322 1029 1351 

Πηγή: Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π. 

 

Τα όσα λέει ο παραπάνω Πίνακας παρουσιάζονται διαγραμματικά στις τρεις (3) 

παρακάτω πίτες. Η λογική του να είναι τρεις στηρίζεται απλούστατα στο γεγονός ότι 

στις δύο πρώτες πίτες αναλύεται η κατάσταση ανά Σχολή ειδικότητας συνολικά, ενώ 

στην Τρίτη πίτα αναλύεται η κατάσταση στο σύνολο των Σχολών ανεξαρτήτου 

ειδικότητας. Το επόμενο Διάγραμμα απεικονίζει στο σύνολο των εισακτέων στις 

Σχολές Πλοιάρχων, το ποσοστό που καταλαμβάνει κάθε φύλο. 

 

 

 

                                                
116

 Βάση της υπ’ αριθμ. 3621/42/09/20-05-09 Προκήρυξης, Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π.. 
117

 Τονίζεται το «και στις δύο ειδικότητες» γιατί όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, στην 

ειδικότητα των Πλοιάρχων το σύνολο των διαθέσιμων θέσεων είχε υπερκαλυφθεί και την 
προηγούμενη εκπαιδευτική χρονιά (2008-2009). 
118

 Η συλλογή των στοιχείων για τη δημιουργία του Πίνακα έγινε μέσω διαδικτύου, στην 

ιστοσελίδα του Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π., www.yenanp.gr    

http://www.yenanp.gr/


 93 

Διάγραμμα 29. Ποσοστιαία κατανομή ανδρών/ γυναικών Πλοιάρχων 2009-10      

ΑΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

33%

ΑΝΔΡΕΣ

67%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ

 

 

Χωρίς έκπληξη, διαπιστώνεται ότι και αυτή τη χρονιά η ποσοστιαία συμμετοχή της 

‘γυναίκας’, έφτασε σε υψηλό επίπεδο, δεδομένου κάθε φορά του ανδροκρατούμενου 

του επαγγέλματος που ίσχυε μέχρι πρόσφατα. Έτσι ,λοιπόν, στις Σχολές Πλοιάρχων, το 

εκπαιδευτικό έτος 2009-10, το 33% του συνόλου των θέσεων στις εν λόγω Σχολές 

καταλαμβάνεται από σπουδάστριες. Τα αντίστοιχα ποσοστά 28% και 22% που 

κατέλαβαν οι γυναίκες τις δύο περασμένες χρονιές (2008-09 και 2007-08) σε σύγκριση 

και με το πρόσφατο 33% δείχνουν αν μη τι άλλο μία αυξανόμενη προτίμηση των 

γυναικών για εισαγωγή τους στις Α.Ε.Ν..  

 Όπως και στις αναλύσεις των προηγούμενων εκπαιδευτικών ετών, έτσι και 

τώρα, εμφανίζεται πρώτο το διάγραμμα-πίτα, το οποίο αφορά το σύνολο εισακτέων που 

εισήχθησαν αυτή τη χρονιά στις Σχολές Μηχανικών. 
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Διάγραμμα 30. Ποσοστιαία κατανομή ανδρών/ γυναικών Μηχανικών 2009-10       

ΑΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

12%

ΑΝΔΡΕΣ

88%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ

 

 

Αυτό που αβίαστα παρατηρείται για ακόμη μία φορά  είναι ότι το ποσοστό των 

γυναικών που εισήχθησαν είναι πολύ μικρότερο από το αντίστοιχο των ανδρών, όπως 

γίνεται ούτως ή άλλως κάθε χρονιά. Αυτό που χρειάστηκε, ωστόσο, λίγη συγκριτική 

παρατηρητικότητα είναι το γεγονός ότι η εισαγωγή γυναικών του έτους 2009-10 

παρουσιάζεται σχετικά αυξημένη από προηγούμενες χρονιές και συγκεκριμένα 

αυξήθηκε κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. Σε απόλυτους αριθμούς η διαφορά είναι πολύ 

μεγαλύτερη, αφού οι 42 εισαγωγές το 2008-09 αυξήθηκαν σε 71 το επόμενο έτος, 

αύξηση που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με 69%. 

Είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται η ελεύθερη εισαγωγή γυναικών στις 

Α.Ε.Ν. και τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής, από πλευράς, τουλάχιστον, εισαγωγής, 

είναι άκρως ενθαρρυντικά. Δυστυχώς, είναι πολύ νωρίς για να δούμε τι ποσοστό των 

παραπάνω, αποφοιτά από τις Α.Ε.Ν. προκειμένου να συνεχίσει στο ναυτικό επάγγελμα.  

Ωστόσο, και μόνο το γεγονός αυτό, ότι υπάρχει νέος κόσμος – άνδρες-γυναίκες - που 

δηλώνει την υποψηφιότητα του για εισαγωγή στις Α.Ε.Ν., είναι μήνυμα ελπίδας και 

δικαιολογεί τις προθέσεις και επιλογές του Υπουργείου.  

 Στο τρίτο και τελευταίο διάγραμμα φαίνεται το ποσοστιαίο σύνολο των 

γυναικών σε όλες τις Α.Ε.Ν. για το έτος 2009-10. 
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Διάγραμμα 31. Συνολική κατανομή ανδρών/γυναικών 2009-10           

ΑΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

24%

ΑΝΔΡΕΣ

76%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ

 

 

Όπως παρατηρεί κανείς το ποσοστό που αντιστοιχεί  στις γυναίκες σε όλες τις 

Α.Ε.Ν. συνολικά είναι ίσο με 24%. Εντύπωση προκαλεί πάντως η συνεχόμενη για δύο 

έτη αύξηση της παρουσίας γυναικών σε σχολές που προορίζουν στο ναυτικό 

επάγγελμα, ένα επάγγελμα που «και η εκπαίδευση που απαιτείται για την πρόσβαση σ’ 

αυτό, με την υποχρεωτική άσκηση επί πλοίου καθίστανται, λόγω των ειδικών συνθηκών 

άσκησης τους, αποφασιστικής σημασίας παράγοντες για τον περιορισμό της ελεύθερης 

εισαγωγής των υποψήφιων γυναικών.»
119

  

 

11.7  ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2006-2009  

 

Προτού αναφερθούμε στα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα μέχρι στιγμής 

διαγράμματα, στο επόμενο διάγραμμα παρουσιάζεται η εξελικτική μεταβολή του 

αριθμού των γυναικών που εισήχθησαν στις Α.Ε.Ν. τα τέσσερα τελευταία εκπαιδευτικά 

έτη. Έτος εκκίνησης ορίζεται το 2006-07 με την σκεπτική ότι ήταν το τελευταίο έτος 

που εφαρμοζόταν ποσόστωση στις γυναίκες. Κατόπιν, συνεχίζεται μέχρι και το φετινό 

εκπαιδευτικό έτος 2009-10. 

                                                
119

 Βλ. υπ’ αριθμ. 3621/05/06/24-05-06 Προκήρυξη Υ.Ε.Ν.,ΔΕΚΝ-Β’. 
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Διάγραμμα 32. Εξελικτική πορεία γυναικείας πρόσβασης στις Α.Ε.Ν. 2006-2009 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

41

194

252

322

23

160

210

251

18
34 42

71

0

50

100

150

200

250

300

350

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΤΗ

Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
Ο

 Γ
Υ

Ν
Α

ΙΚ
Ω

Ν

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

 Στις τρεις παραπάνω καμπύλες παρουσιάζονται:  

 τα επί μέρους σύνολα εισακτέων γυναικών ανά ειδικότητα (Πλοιάρχων-

Μηχανικών) και 

 το άθροισμα των επί μέρους συνόλων  

Όπως παρατηρεί κανείς, ξεκινώντας από το 2006-07 που επιτρεπόταν συγκεκριμένος 

αριθμός γυναικών και συνεχίζοντας στο χρόνο μέχρι το 2009-10, ο συνολικός αριθμός 

γυναικών βαίνει συνεχώς αυξανόμενος.  

 Ένα άλλο στοιχείο που αναδεικνύεται από το παραπάνω συνολικό διάγραμμα 

είναι ότι η προτίμηση των γυναικών προσανατολίζεται στην ειδικότητα των 

Πλοιάρχων, αφού στην ειδικότητα Μηχανικών οι συνολικοί αριθμοί, αυξήθηκαν μεν, 

αλλά με πολύ μικρό ρυθμό αύξησης. Αν σκεφτεί, όμως, κανείς τις εναλλακτικές 

προοπτικές εξέλιξης, οι οποίες αναφέρονται λίγο παρακάτω, είναι λογικό το γυναικείο 

φύλο να επιλέξει, τελικά, την ειδικότητα του Πλοιάρχου αφού οι ορίζοντες που 

ανοίγονται μέσα από αυτή είναι κατά πολύ πιο διευρυμένοι από την ειδικότητα του 

Μηχανικού.  

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά και στην προαναφερόμενη περίπτωση του 

Συνήγορου του Πολίτη, «…η πρόσβαση για εκπαίδευση στις Α.Ε.Ν. δεν πρέπει να 

θεωρείται ότι οδηγεί αποκλειστικά και μόνον στο επάγγελμα του ναυτικού, καθώς είναι 

ενδεχόμενο ορισμένες εκ των υποψηφίων γυναικών να επιθυμούν τη φοίτηση στις εν 



 97 

λόγω σχολές προκειμένου να καταστούν κάτοχοι τίτλου σπουδών Τρίτης Βαθμίδας 

Εκπαίδευσης, ώστε, στη συνέχεια είτε να επιδιώξουν την κατάταξή τους στα ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας είτε να δραστηριοποιηθούν σε άλλους σχετικούς 

κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, όπως ναυτιλιακές επιχειρήσεις, πρακτορεύσεις, 

ασφαλίσεις, κ.ά.»
120

. Αν και η παραπάνω πρόταση χρησιμοποιήθηκε από την εν λόγω 

Αρχή σαν βασικό επιχείρημα προς το Υ.Ε.Ν. για αύξηση του ποσοστού εισαγωγής 

γυναικών ή κατάργηση της οποιασδήποτε ποσόστωσης, είναι ξεκάθαρο, όσον αφορά  

την περαιτέρω δραστηριοποίηση, ότι οι γυναίκες πλοίαρχοι θα μπορούν να 

ανταποκριθούν στις περιστάσεις ευκολότερα από τις γυναίκες μηχανικούς, αφού οι 

τελευταίες ειδικεύονται κυρίως σε μηχανολογικά μαθήματα και καταρτίζονται προς μία 

καθαρά μηχανολογική-τεχνική κατεύθυνση. 

 

11.7.1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ειδοποιός διαφορά μεταξύ αυτών που επιλέγουν την 

ειδικότητα Μηχανικών από αυτή των Πλοιάρχων είναι στο ότι οι μεν πρώτοι έχουν μία 

ξεκάθαρη σχέση με την τεχνική φύση του επαγγέλματος, οι δε δεύτεροι παρασύρονται 

συνήθως από την αγάπη τους για τη θάλασσα ή την αρέσκεια τους για διοικητικές 

θέσεις. Οι σπουδαστές Μηχανικοί γνωρίζουν πολύ καλά ότι η ειδικότητα τους 

βρίσκεται εφάμιλλη και στην στεριά και ότι η μελλοντική τους απασχόληση σε 

συνεργεία επισκευών, μηχανουργία, ναυπηγεία, βιομηχανίες, ή σε οποιαδήποτε 

τεχνικού περιεχομένου δουλειά, είναι δεδομένη. Οι σπουδαστές Πλοίαρχοι από την 

άλλη θεωρούν πιθανότερη εναλλακτική τους απασχόληση την κατάληψη μίας 

διοικητικής θέσης στο δημόσιο ή σε ναυτιλιακές εταιρίες, την μεταπήδηση στο 

Λιμενικό Σώμα ή ακόμα και τη δημιουργία δικιάς τους επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, 

τα στεριανά επαγγέλματα που μπορεί κανείς να ακολουθήσει μετά την πάροδο κάποιων 

ετών ναυτολογήσεως, είναι: στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων, στελέχη μεταφορικών 

εταιρειών, ναυτικοί σύμβουλοι, δημόσιοι υπάλληλοι στις υπηρεσίες που ασχολούνται με 

τα ναυτιλιακά θέματα και τη διοίκηση των λιμανιών, καθηγητές ναυτικών σχολών 

(αξιωματικοί καταστρώματος) – επιθεωρητές πλοίων, επιθεωρητές νηογνωμόνων, 

                                                
120

 Βλ. Συνήγορος του Πολίτη, Σύνοψη Διαμεσολάβησης με Θέμα: Διακριτική μεταχείριση σε 

βάρος των γυναικών από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, Ιούλιος 2006, σελ.5. 
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στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων, τεχνικοί ναυπηγείων, καθηγητές τεχνικών και 

ναυτικών σχολών, τεχνικοί βιομηχανίας, ναυτικοί σύμβουλοι, ελεύθερα τεχνικά 

επαγγέλματα (αξιωματικοί μηχανής)
 
.
121

  

       

11.8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗΣ   

 

Η μελέτη των αποτελεσμάτων και η συγκριτική τους ανάλυση κατέληξε στο ότι 

η διαφορά συμμετοχής των γυναικών στις διαδικασίες επιλογής μεταξύ των 

προηγούμενων ετών, που ίσχυε το καθεστώς συγκεκριμένης ποσόστωσης, και των  

τριών τελευταίων ετών, κατά τα οποία καθιερώθηκε η ελεύθερη πρόσβαση αυτών στις 

Α.Ε.Ν., είναι αξιοσημείωτη. 

Η παραπάνω παραδοχή, ωστόσο, χρειάζεται να αναλυθεί σε δύο φάσεις, αφού 

τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι διαφορετικά αναλόγως κάθε φορά το τι 

εξετάζουμε. Στην πρώτη περίπτωση, και την οποία ονομάζουμε θεωρητική, θα 

προσπαθήσουμε να αναλύσουμε και να συγκρίνουμε τα μερίδια των γυναικών στο 

σύνολο των προκηρυγμένων θέσεων, που ίσχυαν αφενός για το έτος 2006-07, και 

αφετέρου, για τα έτη 2007-08,2008-09 και 2009-10. Στη δεύτερη περίπτωση 

(ρεαλιστική) λαμβάνεται υπόψη το σύνολο εισακτέων όλων των ετών και  βγαίνουν τα 

μερίδια των γυναικών μέσα από αυτά, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο μία 

ρεαλιστικότερη εικόνα της κατάστασης που αφορά τη μετάβαση από ένα σύστημα 

ποσοστώσεων σε ένα σύστημα χωρίς ποσοστώσεις. 

 

11.8.1 1
Η
 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ) 

  

Σύμφωνα με το Παράρτημα ‘Α’ της Προκήρυξης του 2006, σε σύνολο 1300 

θέσεων, οι θέσεις που μπορούσαν να καταληφθούν από γυναίκες ήταν για τις μεν 

Πλοιάρχους 21 και για τις δε Μηχανικούς 17, σύνολο, δηλαδή, που ανερχόταν στις 38 

θέσεις. Το παραπάνω, ισοδυναμεί  με ένα ποσοστό που αγγίζει μόλις το 3% (2,92% 

συγκεκριμένα) των συνολικά προκηρυγμένων θέσεων. Ειδικότερα, τώρα, για κάθε 

ειδικότητα, τα αντίστοιχα μερίδια διαμορφώνονται επίσης στα επίπεδα του σχεδόν 3%, 

                                                
121

Ναυτική Εκπαίδευση, Όλγα Γκουζούλη, Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών 

Ερευνών, Αθήνα, 1980, σελ. 105. 
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πιο συγκεκριμένα 2,91% (21/721) για την ειδικότητα Πλοιάρχων και 2,93% (17/579) 

για την ειδικότητα των Μηχανικών.          

   Στο Παράρτημα ‘Α’ όμως, των Προκηρύξεων 2007, 2008 και 2009 ο όρος 

‘γυναίκα’ απουσιάζει παντελώς, σηματοδοτώντας με αυτό τον τρόπο την κατάργηση 

της οποιασδήποτε ποσόστωσης απέναντι στη γυναίκα και εγκαινιάζοντας, 

ταυτόχρονα, μία νέα εποχή στην ιστορία της ναυτικής εκπαίδευσης. Επομένως, στην 

προκειμένη ανάλυση, και βάση της νέας τροπής των πραγμάτων, οι έννοιες ποσοστά, 

μερίδια, κ.ά. αποτελούν άτοπες έννοιες αφού απουσιάζει η οποιαδήποτε ποσόστωση εις 

βάρος των γυναικών. Η συγκεκριμένη ανάλυση γίνεται προκειμένου να αναδειχθεί τόσο 

η κατάργηση των ποσόστωσης, όσο και η μετάβαση σε ένα άλλο σύστημα.  Είναι, 

νομίζουμε, σαφές ότι οι γυναίκες που συμμετέχουν πλέον στη διαδικασία επιλογής 

υποψηφίων μπορούν να καταλάβουν θέσεις από το 0% έως και το 100% του συνόλου, 

χωρίς να τις περιορίζει ο παράγοντας φύλο, όπως ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια. Να 

σημειωθεί, τέλος, ότι το σύνολο των προκηρυγμένων θέσεων και για τα ακαδημαϊκά 

έτη 2007-2008 και 2008-2009 παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2006-2007, 

αφορούσε, δηλαδή, συνολικά 1300 θέσεις, ενώ το 2009-2010 το σύνολο των θέσεων 

ανήλθε στις 1336. 

 

11.8.2 2
Η
 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ) 

 Στη δεύτερη περίπτωση, επιχειρείται μέσα από τα καταγεγραμμένα 

αποτελέσματα που αφορούσαν τα ακαδημαϊκά έτη 2006-07, 2007-08, 2008-09 και 

2009-10 να βγουν τα τελικά ποσοστά επιτυχίας των γυναικών προς εισαγωγή τους στις 

Α.Ε.Ν. και να εξαχθούν τα ανάλογα συμπεράσματα σχετικά με την μετάβαση από το 

ένα σύστημα στο άλλο.        

 Έτσι, λοιπόν, παρακάτω παρατίθεται σχετικός πίνακας εισακτέων για το 

ακαδημαϊκό έτος 2006-07, στον οποίο φαίνονται οι αριθμοί τόσο των εισακτέων 

γυναικών, όσο και των ανδρών.   
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 Πίνακας 15. Επιτυχόντες/ούσες στιςΑ.Ε.Ν. (2006-2007) 

Α.Ε.Ν./ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 16 198 214 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 21 339 360 

ΣΥΝΟΛΟ 37 537 574 

Πηγή:Υ.Ε.Ν. 

  

Σε σύνολο 574 εισακτέων, οι γυναίκες μόλις που κατέλαβαν 37 θέσεις, ποσοστό 

που ισοδυναμεί με 6,44%. Στην ειδικότητα Μηχανικών ο αριθμός τους ανήλθε στις 16, 

ποσοστό ίσο με 7,47% ενώ σε αυτή των Πλοιάρχων ο αριθμός τους άγγιξε τις 21, 

ποσοστό, δηλαδή, ίσο με 5,83%. Με μία πρόχειρη ματιά, συνειδητοποιεί κανείς ότι τα 

ανωτέρω ποσοστά υπερβαίνουν τα αντίστοιχα ποσοστά που αναδείξαμε στη 1
η
  

περίπτωση (θεωρητική) (2,92%, 2,93%, 2,91%), ο λόγος, ωστόσο, βρίσκεται στο ότι η 

1η περίπτωση εξέταζε τις συμμετοχές στο σύνολο των προκηρυγμένων θέσεων (1300), 

ενώ στη 2
η 

εξετάζονται οι συμμετοχές στο σύνολο των εισακτέων. Να σημειωθεί, 

ωστόσο, ότι τα σύνολα των γυναικών που φαίνονται στον παραπάνω πίνακα είναι 

σχεδόν ίδια με αυτά που είχε προκηρύξει το Υ.Ε.Ν.. Πιο συγκεκριμένα, ενώ το σύνολο 

των προκηρυγμένων θέσεων (1300) καλύφθηκε μόλις στο 56%, οι θέσεις που 

απευθυνόντουσαν σε γυναίκες καλύφθηκαν στο 94,11% στην ειδικότητα Μηχανικών, 

και στο 100% στην ειδικότητα των Πλοιάρχων. Γνωρίζοντας, βέβαια, ότι οι αριθμοί για 

τους οποίους μιλάμε είναι πολύ μικροί και άρα ευμετάβλητοι σε κάθε μικρή αλλαγή, 

αναφερόμαστε σε αυτούς γιατί παρουσιάζουν ιδιαίτερη σημασία, αφού προκύπτει μία 

υπερβάλλουσα ζήτηση εκ μέρους του γυναικείου φύλου για πρόσβαση αυτού στις 

Α.Ε.Ν.. Ωστόσο, οι παραπάνω αριθμοί είναι χρήσιμοι προκειμένου να εξηγήσουμε ή 

ακόμα και να δικαιολογήσουμε τις πρόσφατες κινήσεις και αποφάσεις του Υπουργείου.  

   

11.9 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 

Α.Ε.Ν.   

 

Παίρνοντας σαν δεδομένα, λοιπόν, τα σύνολα των εισακτέων ανά ακαδημαϊκή 

χρονιά μπορούμε να συγκρίνουμε ποσοστιαία τη θέληση των γυναικών για συμμετοχή 

τους στη ναυτική εκπαίδευση. Να σημειωθεί ωστόσο ότι η τοις εκατό βάση για κάθε 
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ακαδημαϊκό έτος είναι διαφορετική κάθε χρονιά αφού διαφορετικός είναι κάθε χρονιά 

και ο συνολικός αριθμός εισακτέων
122

. Τα ποσοστά στο Διάγραμμα 33 αφορούν το 

σύνολο των γυναικών που εισήχθησαν γενικότερα στις Α.Ε.Ν. κατά τα τέσσερα 

τελευταία ακαδημαϊκά έτη, ενώ τα ποσοστά στο επόμενο Διάγραμμα αντιστοιχούν στα 

σύνολα γυναικών ανά ειδικότητα που εισήχθησαν ανά έτος και ανά ειδικότητα 

(Μηχανικών – Πλοιάρχων) και επιχειρείται η μεταξύ τους συγκριτική παρουσίαση. 

Έτσι, λοιπόν, το 6,44% του ακαδημαϊκού έτους 2006-07, αντικαθίσταται από το 

18,31% που πετυχαίνεται το επόμενο έτος, ενώ το έτος 2008-09 η συμμετοχή των 

εισακτέων γυναικών φτάνει το 21,60%. Τέλος, το εκπαιδευτικό έτος 2009-10 το 

ποσοστό των εισακτέων γυναικών ανήλθε στο 23,83%, πιο ψηλά από όλες τις χρονιές. 

Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι για να γίνει κανονική σύγκριση μεγεθών θα πρέπει ο 

συνολικός αριθμός εισακτέων να είναι ο ίδιος για όλα τα έτη. Διαφορετικά δε μπορεί να 

πει κανείς, για παράδειγμα, ότι «η προσέλευση γυναικών το 2008-09 αυξήθηκε κατά Χ 

ποσοστιαίες μονάδες από αυτή του 2007-08», αφού οι βάσεις σύγκρισης είναι μεταξύ 

τους διαφορετικές. Η ανάλυση αυτή, απλούστατα, μας δείχνει την τάση της 

συμπεριφοράς του γυναικείου φύλου, κατόπιν καταργήσεως της ποσοστώσεως που 

ίσχυε εναντίον του μέχρι και το 2006-07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
122

 2006-2007=728 

    2007-2008=1114 

    2008-2009=1321 
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Διάγραμμα 33. Συγκριτική παρουσίαση εισαγωγής γυναικών σε ποσοστά στο 

σύνολο εισακτέων κάθε έτους 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ % ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΕΝ 2006-

2009 

6,44%

18,31%

21,60%
23,83%
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Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνονται τα ποσοστά θέσεων που κατέλαβαν οι 

γυναίκες ανά έτος σε σύνολο εισακτέων ανά έτος και ειδικότητα (σημειώνοντας ότι η 

τοις εκατό βάση είναι και εδώ διαφορετική). Στην ειδικότητα των Μηχανικών, το 

7,47% αντικαθίσταται από το 8,97%, ενώ, ένα έτος μετά, η συμμετοχή φτάνει στο 

9,45%. Τέλος, το 2009-10 το ποσοστό εισαγωγής γυναικών στις Σχολές Μηχανικών 

στο σύνολο όλων των εισακτέων στις Σχολές Μηχανικών του αυτού έτους, ανήλθε στο 

11,87%. Στην ειδικότητα Πλοιάρχων, το αρχικό «κλειδωμένο» 5,83% της περιόδου 

2006-07, με την κατάργηση της ποσόστωσης το επόμενο έτος ανήλθε στο 23,12%, το 

2008-09 στο 27,70% και το 2009-10 στο 33,33%. 
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Διάγραμμα 34. Συγκριτική παρουσίαση ποσοστών ανά ειδικότητα γυναικών σε 

σύνολο ανά ειδικότητα εισακτέων 

  

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ % ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
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Διάγραμμα 35. Συγκριτική παρουσίαση ποσοστών εισακτέων ανά ειδικότητα 

γυναικών σε σύνολο εισακτέων 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ % ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
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Το παραπάνω Διάγραμμα δείχνει πόσες γυναίκες κάθε ειδικότητας εισάγονται 

στο σύνολο των εισακτέων όλων των Α.Ε.Ν., σε κάθε έτος. Μέσα από αυτό το 

Διάγραμμα προκύπτει κάτι που ξαναειπώθηκε αρκετές φορές: η προτίμηση του 

γυναικείου φύλου για την ειδικότητα του Πλοιάρχου. Όπως προαναφέρθηκε, δίνει 
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περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες σε μία γυναίκα για περαιτέρω εξέλιξη και 

επαγγελματική αποκατάσταση, σε αντίθεση με αυτή του Μηχανικού. 

 Στο επόμενο Διάγραμμα, τώρα, μπορούμε να συγκρίνουμε την ετήσια εισαγωγή 

γυναικών από το 2006 και μετά σε ένα σύνολο εισακτέων που θα είναι σταθερό για όλα 

τα έτη. Έστω, λοιπόν, ότι παίρνουμε σαν σταθερό συνολικό αριθμό εισακτέων την 

περίπτωση της περιόδου 2009-10, θα έχουμε το εξής Διάγραμμα: 

Διάγραμμα 36. Ετήσια συνολική ποσοστιαία εισαγωγή γυναικών με αναγωγή σε 

σταθερή βάση 

2006-
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 Το 2006-07, όπως γνωστό, εφαρμοζόταν καθεστώς ποσόστωσης στο γυναικείο 

φύλο με ανώτατα όρια εισαγωγής τις 21 γυναίκες στην Σχολή Πλοιάρχων και 17 στην 

Σχολή Μηχανικών. Το ανώτατο αυτό όριο των 38 γυναικών μπορούσε να εισαχθεί και 

να φοιτήσει μόνο στις Σχολές του Ασπροπύργου. Την χρονιά αυτή, λοιπόν, με τα 

τελευταία δεδομένα εισαγωγής
123

 οι γυναίκες εισήχθησαν μόλις σε ποσοστό 2,73%. Το 

2007-08 είναι η πρώτη χρονιά που καταργείται η ποσόστωση εις βάρος των γυναικών, 

και το τελικό αποτέλεσμα εισαγωγής αυτών την χρονιά εκείνη σημειώνει σημαντική 

αύξηση 11,63 ποσοστιαίων μονάδων. Το 2008-09 η εισαγωγή τους έφτασε το 18,65%, 

ενώ το 2009-10 το ποσοστό των εισακτέων γυναικών ανήλθε στο 23,83%. Μέσα σε 

                                                
123

 Σαν έτος-βάση επιλέχτηκε το 2009-10 και το σύνολο των εισακτέων σπουδαστών/στριών 

που ήταν ίσο με 1351 άτομα.  
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αυτήν τη τετραετία, δηλαδή, και μετά την κατάργηση της ποσόστωσης υπήρξε 

αξιοσημείωτη αύξηση στην προσέλευση γυναικών της τάξης των 21,1 ποσοστιαίων 

μονάδων.  

Με συνεχή αύξηση τόσο του αριθμού των εισακτέων, όσο και του αριθμού 

εισακτέων γυναικών ανά ειδικότητα και συνολικά, σίγουρα πια, κανείς μπορεί να πει, 

ότι η κατάργηση της ποσόστωσης έχει συντελέσει πολύ θετικά στο θέμα αύξησης 

εισαγωγής περισσότερων νέων στις Α.Ε.Ν..    

Ένα άλλο θέμα που προκύπτει, πάντως, από όλη την υπόθεση ‘ποσόστωση ή 

μη’ είναι το γεγονός ότι η ελεύθερη βούληση των γυναικών, που εκφράστηκε μέσα από 

τα αποτελέσματα εισακτέων των ακαδημαϊκών ετών 2007-2010 επιβεβαίωσε τις δύο 

υποψήφιες σπουδάστριες που κατέφυγαν το 2004 στο Συνήγορο του Πολίτη και 

υποστήριξαν ότι η εφαρμογή της ποσόστωσης άφηνε, τελικά, εκτός Α.Ε.Ν. πολλές 

υποψήφιες γυναίκες. 

  Σύμφωνα και με έρευνα που έγινε σε όλες τις Α.Ε.Ν. της χώρας και 

φιλοξενήθηκε στο περιοδικό Ναυτικά Χρονικά
124

, με πρωτοβουλία και χορηγία του 

Ιταλικού Νηογνώμονα (RINA), στην ερώτηση αν «είναι η Ακαδημία η πρώτη σας 

επιλογή» το 75% του συνόλου, των ερωτηθέντων πρωτοετών σπουδαστών (αυτών που 

επομένως εισήχθησαν το 2007), απάντησε καταφατικά και μόλις το 22% αποκρίθηκε 

αρνητικά. Να, λοιπόν, άλλος ένας λόγος που ενισχύει το επιχείρημα, ότι η πρόσβαση 

των γυναικών στις Α.Ε.Ν. πρέπει να γίνεται ελεύθερα και χωρίς ποσοστώσεις, αφού τα 

αποτελέσματα δείχνουν από τη μία, μεγάλη συμμετοχή αυτών στις διαδικασίες 

επιλογής και από την άλλη, στο μεγαλύτερο κομμάτι τους, φαίνεται να επιλέγουν τις 

Α.Ε.Ν. πρώτες ανάμεσα σε άλλες σχολές. 

 Κλείνοντας, λοιπόν, το κεφάλαιο ‘γυναίκα και ναυτική εκπαίδευση’ θα θέλαμε 

να αναφερθούμε επιγραμματικά το έργο «Ευρυδίκη – Θετικές Ενέργειες υπέρ των 

γυναικών»
125

 που εντάσσεται στο μέτρο 4.1 «Προγράμματα υποστήριξης της αρχικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για γυναίκες» του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.. Βασικός 

στόχος του έργου είναι η ενθάρρυνση και η παροχή κινήτρων στις μαθήτριες / 

                                                
124

 «Μύθοι και πραγματικότητες για τους νέους που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στη 

θάλασσα», Ναυτικά Χρονικά, τεύχος 107, Φεβρουάριος 2008, σελ. 38. 
125

 «Το Δίκτυο ‘Ευρυδίκη’ είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την Εκπαίδευση. 
Δημιουργήθηκε το 1980 με στόχο να προωθήσει τις ανταλλαγές πληροφοριών και εμπειριών 

μεταξύ των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής της εκπαίδευσης και, γενικότερα να παρέχει 

πληροφορίες στο σύνολο των φορέων του εκπαιδευτικού χώρου στην Ευρώπη.», www.ypepth.gr  

http://www.ypepth.gr/
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σπουδάστριες για να στραφούν σε επαγγέλματα και ειδικότητες που έχουν αυξημένη 

ζήτηση στην αγορά εργασίας και όπου η εκπροσώπηση γυναικών κυμαίνεται σε χαμηλά 

επίπεδα. Ανάμεσα σε μια σειρά σχολών και ιδρυμάτων, αναφέρονται και οι Α.Ε.Ν. του 

Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας σαν άμεσοι αποδέκτες του παραπάνω έργου. Περισσότερη 

ανάλυση, νομίζουμε πως ξεφεύγει από τα όρια και τον σκοπό της παρούσας εργασίας, 

αξίζει να τονιστεί μόνο το γεγονός ότι γίνεται μία γενικότερη προσπάθεια από κράτος, 

φορείς και πολιτεία μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στο ζήτημα της ισότητας των 

δύο φύλων και προαγωγής αυτής.          
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Μέσα από τις προηγούμενες σελίδες του τρίτου μέρους, αναδείχτηκαν με τη 

χρήση ποσοτικών στοιχείων οι μεταβολές που υπέστη η ελληνική ναυτική εκπαίδευση 

σε επίπεδο εισαγωγής σπουδαστών, τα τελευταία πέντε έτη. Μεταβολές οι οποίες 

ξεκίνησαν ως άμεσο αποτέλεσμα σχετικής μεταρρύθμισης του τότε ΥΠ.Ε.Π.Θ και 

συνεχίστηκαν μετά από την προσφυγή δύο ‘γυναικών’ στην Αρχή Προστασίας του 

Πολίτη. Τα δύο παραπάνω συμβάντα, δηλαδή, στάθηκαν αρκετά για τη δημιουργία μιας 

σειράς αλλαγών τόσο σε θεσμικό, όσο και σε λειτουργικό επίπεδο.  

 Η εισαγωγή σπουδαστών μέχρι και το 2005-2006 χαρακτηριζόταν από μαζική 

προσέλευση υποψηφίων της Πρώτης κατηγορίας (απόφοιτοι Ενιαίων λυκείων), γεγονός 

που από μόνο του ήταν επιθυμητό αφού πρωταρχικό μέλημα του Υ.Ε.Ν., εδώ και 

χρόνια, ήταν να προσελκύσει νέους από τα Ενιαία λύκεια. Η παντελής, όμως, απουσία 

οποιασδήποτε ελάχιστης βάσης είχε σαν αποτέλεσμα οι Α.Ε.Ν. να έχουν διαμορφώσει 

το δικό τους επίπεδο βάσης σε πολύ χαμηλά επίπεδα, όταν για παράδειγμα υπήρχαν 

νέοι που εισάγονταν με συνολικό αριθμό μορίων τις 3.370. Μπορεί, δηλαδή, η 

προσέλευση να ήταν αθρόα, το επίπεδο της σχολής όμως, μέσα από τις εξευτελιστικά 

χαμηλές βάσεις που διαμορφώνονταν, διατηρούταν σε γενικά χαμηλό επίπεδο. Το 

μέλημα του Υ.Ε.Ν., ωστόσο, δε νομίζουμε πως ήταν αυτό καθεαυτού, αλλά η 

αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης, τόσο θεσμικά, όσο και σε επίπεδο σπουδαστών. 

Τα αποτελέσματα του 2006-2007 έρχονται να αποδείξουν τα παραπάνω, με συνολική 

εισαγωγή σπουδαστών μόλις τους 574 σε σύνολο προκηρυγμένων θέσεων 1.300. Ήταν 

το έτος εκείνο που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η περίφημη «βάση του10» και η 

επιρροή αυτής στην ναυτική εκπαίδευση ήταν «διακριτή».  

 Κατόπιν των νέων δεδομένων, η στρατηγική του Υ.Ε.Ν. άλλαξε, δίνοντας 

μεγαλύτερη βάση τελικά στην κατηγορία υποψηφίων που εισάγονταν δίχως εξετάσεις, 

με τον παλιό, δηλαδή, γνώριμο τρόπο. Τα αποτελέσματα του 2007-2008 κατέγραψαν 

κάποια άνοδο, παρόλα αυτά αρκετές θέσεις έμειναν και πάλι κενές. Τα βασικά 

χαρακτηριστικά της χρονιάς αυτής ήταν η για πρώτη φορά ελεύθερη είσοδος γυναικών 

και η μεγάλη εισαγωγή υποψηφίων προερχόμενων από την Τρίτη κατηγορία. 

 Το επόμενο έτος η κατάσταση εξακολούθησε να παρουσιάζει τα ίδια 

χαρακτηριστικά με αυτά της περσινής χρονιάς, ενώ παράλληλα η αυξανόμενη τάση 
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εισαγωγής συνεχίστηκε, ωστόσο με μειούμενο ρυθμό. Το 2009-2010 αποτέλεσε έτος-

έκπληξη αφού τόσο η συμμετοχή, όσο και η εισαγωγή σπουδαστών/στριών ξεπέρασαν 

κάθε δεδομένο. Με μεγάλο μέρος των εισακτέων (24%) να το αποτελούν γυναίκες και, 

το μεγαλύτερο ποσοστό θέσεων (84,6%) να καταλαμβάνεται από υποψήφιους της 

Τρίτης κατηγορίας, το σύνολο των υποψηφίων που εισήχθηκε στις Α.Ε.Ν. έφτασε 

τους/ις 1351 επιτυχόντες/ούσες.  

 Επομένως, τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής ναυτικής εκπαίδευσης, την 

περιόδο 2005-2009, είναι η μεγάλη συμμετοχή γυναικών (κυρίως στην ειδικότητα 

Πλοιάρχων) κατόπιν άρσης της ποσόστωσης εναντίον τους και, η ανταλλαγή 

πληθυσμών μεταξύ Πρώτης και Τρίτης κατηγορίας. Τα αποτελέσματα εισαγωγής του 

εκπαιδευτικού έτους 2009-10, αναμφίβολα, ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Οι αριθμοί από 

μόνοι τους φανερώνουν ότι έχει δημιουργηθεί ρεύμα προτίμησης των σχολών 

Εμπορικού Ναυτικού. 

Τι πιο ενθαρρυντικό σε μία εποχή που από κοινού κράτος και εφοπλιστές 

αναρωτιούνται πως θα μετατρέψουν το ναυτικό επάγγελμα σε ελκυστικό 

επαγγελματικό προορισμό!         

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 109 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 Η σημερινή κατάσταση της εκπαίδευσης βρίσκεται για ακόμη μία φορά στην 

κορυφή της ατζέντας της νεοεκλεγείσας Κυβέρνησης, όπως και κάθε φορά που 

εκλέγεται καινούργια  Κυβέρνηση. Κύριο μέλημα των αρμόδιων φορέων είναι η όσο το 

δυνατόν καλύτερη παροχή γνώσεων προς όλους, προκειμένου αυτοί να σταθούν άξιοι 

και ανταγωνιστικοί στις προκλήσεις της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης εποχής.  

 Η ναυτική εκπαίδευση, σαν ανεξάρτητος κλάδος της ευρύτερης επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, μέσα από τη λειτουργία των Α.Ε.Ν., έχει σαν σκοπό την εκκόλαψη 

ικανών Αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού που θα μπορέσουν να στελεχώσουν 

αυτόν το τόσο νευραλγικό  και σημαντικό τομέα της Ελληνικής Οικονομίας. Οι 

προβλέψεις μιλάνε για στένωση του αριθμού Αξιωματικών, τόσο λόγω του ότι η 

ζήτηση βαίνει διαρκώς αυξανόμενη, όσο και επειδή οι νέοι δεν ακολουθούν το ναυτικό 

επάγγελμα. Μπροστά σε μία όχι και τόσο επιθυμητή κατάσταση, σύσσωμοι Πολιτεία 

και Εφοπλιστές προσπαθούν να καταστήσουν βιώσιμα τόσο την ίδια τη ναυτική 

εκπαίδευση, όσο και το ναυτικό επάγγελμα. 

 Μέσα σε ένα διαρκώς μεταβλητό και αλληλεξαρτούμενο περιβάλλον, τα 

«πειράματα», από πλευράς Υπουργείων Ναυτιλίας και Παιδείας
126

 για την αύξηση του 

αριθμού εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Α.Ε.Ν., είναι ποικίλα. Με 

«μπούσουλα» την εξαγωγή νέων Αξιωματικών και «βοηθό» την αβεβαιότητα, τα 

παραδείγματα είναι πολλά και το αποτέλεσμα άγνωστο. «Ίδωμεν».                    
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 Για λόγους συντομίας αναφερόμαστε με αυτόν το τρόπο στο Υπουργείο Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων. 
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