
Χαράλαμπος Υάκινθος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & 
Μηχανικός Υπολογιστών
Επίκουρος Καθηγητής 
Διευθυντής Σχολής Μηχανικών
Ακαδημίας Εμπορικού 
Ναυτικού Μακεδονίας



12.000 ευρώ τον μήνα
Μισθός Α’ Πλοιάρχου ή Μηχανικού



Ανεργία -40% πανευρωπαϊκά



Χρειαζόμαστε 65.000 Έλληνες 
Αξιωματικούς 



Έχουμε 19.000 μόνο





1873
Σημαντικό βήμα για την Ελληνική ναυτιλία είναι η 
κατασκευή του πρώτου υπό Ελληνική σημαία 
ατμόπλοιου 

ΙΘΑΚΗ 
στα ναυπηγεία R. Thomson στο Σάντερλαντ του 
Η.Β.
Πλοιοκτήτες οι αδελφοί Αντώνιος & Ιωάννης 
Θεοφιλάτοι καταγόμενοι από την Ιθάκη και 
δραστηριοποιούμενοι στη Ρουμανία.

Πηγή Greek 
Shipping Miracle



Σημαντικό πρόβλημα στην ανάπτυξη της ατμοκίνητης 

ναυτιλίας στην Ελλάδα ήταν η, από πλευράς των Ελλήνων 

ναυτικών, άγνοια χειρισμού των μηχανών αναγκάζοντας 

του Έλληνες πλοιοκτήτες στη πρόσληψη αλλοδαπών 

μηχανικών.

Η δημιουργία, το 1861, του Μηχανουργείου του Νεωρίου 

στην Ερμούπολη της Σύρου έδωσε τη δυνατότητα 

εκπαίδευσης των πρώτων Ελλήνων μηχανικών 

καθιστώντας το στην ουσία πρώτη άτυπη Σχολή 

Μηχανικών Ε.Ν. στην Ελλάδα. Πηγή Greek 
Shipping Miracle



Μετά τη λήξη του πολέμου, 100 πλοία "λίμπερτυ"   
παραχωρήθηκαν δανεικά από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα, σε Έλληνες 
πλοιοκτήτες, με τα οποία ξεκίνησε, μετά τον πόλεμο, την ανοδική 
πορεία της η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ. Χάρις αυτών κατάφερε 
η ελληνική, και όχι μόνο, εμπορική ναυτιλία να ανασυγκροτηθεί 
και η παραδοσιακή ναυτιλιακή της δύναμη κυριολεκτικά να 
αναστηθεί από τη θεομηνία και τα δεινά του Β΄ Π.Π. στον οποίο 
είχε γίνει βορά σχεδόν ολόκληρος ο ελληνικός Εμπορικός Στόλος

«ΛΙΜΠΕΡΤΥ" 



 «Το πρώτο από τα 100 Liberty που παρελήφθησαν 
μεταξύ 1946-1947 και τέθηκαν υπό ελληνική 

σημαία, το GEORGIOS F. ANDREADIS.» 



Η Ελλάδα είναι ένα από τα ισχυρότερα και πιο σημαντικά ναυτικά 
κράτη του κόσμου και η εμπορική της ναυτιλία, μαζί με τον 
τουρισμό, αποτελούν τους στυλοβάτες της εθνικής οικονομίας.

Επί σειρά ετών, ο ελληνόκτητος στόλος κατέχει την πρώτη 
θέση παγκοσμίως. 

Ο μέσος  όρος  ηλικίας  του  ελληνόκτητου  στόλου,  παρέμεινε 
αμετάβλητος  σε  σύγκριση  με  το  προηγούμενο  έτος,  αλλά, 

παρ 'όλα αυτά, εξακολουθεί να είναι 2,8 χρόνια κάτω από τη 
μέση  ηλικία  του  παγκόσμιου  στόλου.  Ο  μέσος  όρος  ηλικίας 

του  ελληνόκτητου  στόλου  ανέρχεται  σήμερα  στα  10 έτη, 
έναντι 12,8 του παγκόσμιου στόλου. 



Ο Ελληνόκτητος εμπορικός στόλος 

είναι ένας από τους νεότερους  και 

πλέον σύγχρονους στο κόσμο.  







Σημαντική είναι η παρουσία των Ελλήνων πλοιοκτητών 
στους τομείς δεξαμενοπλοίων και πλοίων ξηρού 
φορτίου χύδην που μεταφέρουν το μεγαλύτερο μέρος 
του παγκοσμίου εμπορίου.
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το διάστημα 
2000-2010 η ναυτιλία έφερε στη χώρα μας 

140 δις ευρώ σε συνάλλαγμα.

Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης όταν μιλάμε για τη ναυτιλία, το 
συνάλλαγμα αυτό αντιστοιχεί

στο μισό του συνολικού δημοσίου χρέους της χώρας το 
οποίο ανήλθε σε 280 δις ευρώ το 2009

ή σε 3,5 φορές το ποσό που εισέπραξε η χώρα μας από το Γ΄ 
ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ για την περίοδο 2000-2013. 

[Συνολικά 46 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 26 δις από το Γ΄ΚΠΣ 
και τα 20 δις ευρώ από το ΕΣΠΑ.]



Δηλαδή 750 περίπου ναυτιλιακές επιχειρήσεις 
Ελληνικών συμφερόντων, έφεραν στην Ελλάδα 
σε δέκα χρόνια τρεις φορές περισσότερα από 
ότι τα δυο τελευταία «κοινοτικά πακέτα» 

Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί. Από την εποχή που άρχισε η διεθνής οικονομική κρίση το 2008 μέχρι και σήμερα, το ναυτιλιακό συνάλλαγμα που εισήχθη στην χώρα μας (2008-2013) ανήλθε σωρευτικά στα 87.632,8 εκατ. ευρώ.
Το σύνολο των εξαγωγών (εξαιρουμένων καυσίμων και πλοίων) ανήλθε στα 78.087,8 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο του ταξιδιωτικού συναλλάγματος ανήλθε το ίδιο διάστημα στα 64.589,4 εκατ. ευρώ. (Στοιχεία: Τράπεζα της Ελλάδος).



Από το 2008 ως το 2013 (εποχή που άρχισε 
η διεθνής οικονομική κρίση) το ναυτιλιακό 
συνάλλαγμα που εισήχθη στην χώρα μας 
ανήλθε σωρευτικά στα 

87.632,8 εκατ. ευρώ.
Το σύνολο των εξαγωγών (εξαιρουμένων 
καυσίμων και πλοίων) ανήλθε στα 

78.087,8 εκατ. ευρώ, 
ενώ το σύνολο του ταξιδιωτικού συναλ-
λάγματος ανήλθε το ίδιο διάστημα στα

 64.589,4 εκατ. ευρώ. 
[Στοιχεία: Τράπεζα της Ελλάδος].
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  Ακαδημίες

    Εμπορικού

       Ναυτικού
Α



Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής 
πολιτικής

Διεύθυνση

Εκπαίδευσης

Ναυτικών



Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) 

ιδρύθηκαν το 1998 σαν συνέχεια των Ανωτέρων 

Σχολών Εμπορικού Ναυτικού και ανήκουν στο 

Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής πολιτικής. 

Σήμερα λειτουργούν στην Ελλάδα 11 ΑΕΝ και η 

λειτουργία τους διέπεται από το νόμο 2638 & 3450.

.



Σκοπός των ΑΕΝ είναι η 
εκπαίδευση των σπουδαστών σε 
Αξιωματικούς του Εμπορικού 

Ναυτικού (Πλοιάρχους και 
Μηχανικούς ).

.



                                                            

                                                                       ΣΧΟΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

                                                                        ΣΧΟΛΕΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ & ΕΠΑΛ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΕΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ





Οι σπουδές στις ΑΕΝ διαρκούν 4 χρόνια και 
ακολουθούν το σύστημα της εναλλασσόμενης 
εκπαίδευσης σύμφωνα με το οποίο η φοίτηση 
εναλλάσσεται μεταξύ θεωρητικής εκπαίδευσης 
στην Ακαδημία και αμειβόμενης πρακτικής 
εκπαίδευσης στο πλοίο.



16/2 – 7/6 30/6 – 15/2

16/2 – 7/6
1/10 – 31/1 16/2 – 7/6 1/10 – 31/1

16/2 – 31/8



Με αυτή την εναλλαγή θεωρητικής 
και πρακτικής εκπαίδευσης 

επιτυγχάνεται εκπαίδευση υψηλών 
προδιαγραφών και οι σπουδαστές 

αποκτούν εμπεριστατωμένες γνώσεις 
που ανταποκρίνονται στην πλέον 

σύγχρονη τεχνολογία.





1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 01 / 10 – 31 / 01 [ 1ο έτος ]

1ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ                         [ 2ο έτος ]
ΔΙΑΡΚΕΙΑ  : 5 – 6 ΜΗΝΕΣ (Αμειβόμενη υπηρεσία)
ως Εκπαιδευόμενος εκτός οργανικής σύνθεσης πληρώματος

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 16 / 02 – 07 / 06 [ 1ο έτος ]

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  : 16 / 02 – 06 / 06 [ 2ο έτος ]

2ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ                          [ 4ο έτος ]
ΔΙΑΡΚΕΙΑ  : 6 – 7 ΜΗΝΕΣ ως Δόκιμος Αξιωματικός 

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  : 1 / 10 – 31 / 01 [ 3ο έτος ]

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 16 / 02 – 7 / 06 [ 3ο έτος ]

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  : 01 / 10 – 31 / 01 [ 4ο έτος ]



ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ



Ακολουθώντας ο απόφοιτος των ΑΕΝ το 
επάγγελμα του Αξιωματικού ΕΝ, μπορεί στα 
τριάντα χρόνια της ηλικίας του να εξελιχθεί σε 
Αξιωματικό Α’ Τάξης, όπου το πτυχίο του 
αναγνωρίζεται ως ισότιμο με αυτό των Τ.Ε.Ι αλλά 
και του ανοίγονται οι δρόμοι για περαιτέρω 
καριέρα στελέχους στη ξηρά, σε κλάδους 
οικονομικής δραστηριότητας που ασχολούνται με 
την ναυτιλία.





Τα Εκπαιδευτικά ταξίδια γίνονται στα διαστήματα μεταξύ του 
2ου και 3ου διδακτικού εξαμήνου, το πρώτο, και στο τέλος του 
6ου, το δεύτερο. Η επιτυχής εκτέλεση των εκπαιδευτικών 
ταξιδιών είναι προϋπόθεση για την εγγραφή του σπουδαστή 
στα επόμενα των ταξιδιών εξάμηνα.
Πριν την ναυτολόγησή τους πρέπει οι σπουδαστές να έχουν 
περατώσει επιτυχώς τους αντίστοιχους κύκλους μαθημάτων 
της Σχολής Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων όπως 
αυτοί προβλέπονται από την σύμβαση της STCW .
Η ναυτολόγηση των σπουδαστών στα πλοία γίνεται με 
μέριμνα του Υπουργείου και με την βοήθεια της Ένωσης 
Ελλήνων Εφοπλιστών.



Κατά την διάρκεια του ταξιδιού ένας Αξιωματικός του πλοίου 
(κατά ειδικότητα) αναλαμβάνει την εκπαίδευση των 
σπουδαστών, για τους οποίους συντάσσει στο τέλος ειδική 
έκθεση για την απόδοσή τους στο πλοίο. 
Με την βοήθεια του εκπαιδευτή τους οι ναυτολογημένοι 
σπουδαστές συμπληρώνουν το εγχειρίδιο κατευθυνόμενης 
εκπαίδευσης επί πλοίου καθώς και ημερολόγιο των εργασιών 
τους. Παράλληλα εργάζονται και πληρώνονται σαν Δόκιμοι 
αξιωματικοί του πλοίου.
Με την επιστροφή των σπουδαστών στην Ακαδημία και πριν 
την έναρξη των μαθημάτων μία επιτροπή από δύο καθηγητές 
ναυτικών μαθημάτων της Ακαδημίας αξιολογεί, με την 
βοήθεια συνέντευξης και του συμπληρωμένου εγχειριδίου, το 
εκπαιδευτικό ταξίδι





  Ακαδημία 

    Εμπορικού 

    Ναυτικού
    Μακεδονίας





ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ?



Α. Ε. Ν Μακεδονίας



Α. Ε. Ν Μακεδονίας

 Η Σχολή Σωστικών Πυροσβεστικών 
Μέσων και το λιμάνι της Ακαδημίας













Τηλέφωνα 23920-31222 & 31280

https://sites.google.com/site/aenmak/

https://sites.google.com/site/aenmak/




ΑΕΝ 4 ΕΤΗ
[12 ΜΗΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ]

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ε.Ν
24 ΜΗΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Β΄ ΤΑΞΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ε.Ν
36 ΜΗΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕΣΕΝ

ΚΕΣΕΝ

Α΄ ΤΑΞΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Ε.Ν
ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΜΕ ΤΕΙ



Αποφάσισε τώρα να γίνεις 
στέλεχος της μεγαλύτερης 
εμπορικής ναυτιλίας του 

κόσμου.

Ο κόσμος θα σου ανήκει



Ευχαριστώ για την προσοχή σας





Ευχαριστώ για την προσοχή σας

?



Πηγή Greek 
Shipping Miracle



Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1870 οι  Έλληνες 

κατασκεύαζαν στη πατρίδα τους το σύνολο σχεδόν των 

ιστιοφόρων πλοίων και συγκροτούσαν μια μεγάλη 

ναυτιλιακή δύναμη στη Μεσόγειο και στη Μαύρη θάλασσα.

Πηγή Greek 
Shipping Miracle



Η σταδιακή επικράτηση του ατμού έγραψε για την Ελλάδα 

ουσιαστικά τον επίλογο αυτής της «βιομηχανίας».

Η αδυναμία του Ελληνικού κράτους να υποστηρίξει την 

ανάπτυξη ναυπηγικής βιομηχανίας χαλύβδινων πλοίων 

οδήγησε τους Έλληνες καραβοκύρηδες στις αγορές της 

Μεγάλης Βρετανίας

1897

Πηγή Greek 
Shipping Miracle



1900

1905



 “Το ατμόπλοιο NICOLAOS PATERAS, 
κατασκευής 1905, που αποκτήθηκε το 1923 

από τον Νικόλαο Ι.Πατέρα.” 

Πηγή Greek 
Shipping Miracle



Φορτηγά
74%

Πηγή Greek 
Shipping Miracle



1939
583 πλοία

Μέχρι Απρίλιο 1945
434 πλοία

Απώλειες 74,5 %

Πηγή Greek 
Shipping Miracle







 "Η καθέλκυση του TINA ONASSIS το 1953 στο 
Αμβούργο. Την εποχή εκείνη ήταν το 
μεγαλύτερο δεξαμενόπλοιο στον κόσμο." 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ





M. E. T.
M aritime

E ducation &  

T raining



International Convention on 

S tandards of 
T raining,

C ertification and 

W atchkeeping







ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ 
ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΚΑΙ 12ΜΗΝΗ 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΤΥΧΙΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
3ου ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ









ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ









ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ







ΑΝΕΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ
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