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Εγκύκλιος No. 21/2017                                                                                 28/11 /2017 
 
TEN 5.13.09 
TEN 12.3.01.2.2  
 
 
Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο,  
Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, 
Κυπριακή Ένωση Πλοιάρχων, 

Σύνδεσμος Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού, 
Πλοιοκτήτες κυπριακών πλοίων, διαχειριστές πλοίων, 
Αναγνωρισμένες ακαδημίες εμπορικού ναυτικού, 
Σπουδαστές ακαδημιών εμπορικού ναυτικού 
 
 
Θέμα: Επιδότηση για επί του πλοίου εκπαίδευση νεοεισερχομένων στο επάγγελμα 

του αξιωματικού εμπορικού ναυτικού 
 

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνω τα πιο κάτω : 
 
Α) Οι εγκύκλιοι 05/2016 και 06/2016 ημερομηνίας 21/03/2017 καταργούνται. 
 
Β) Αιτήσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο θα υποβάλλονται στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας  
    (ΤΕΝ) όπως καθορίζεται πιο κάτω: 
 

1. Δικαιούχοι 

 

1.1. Οι δικαιούχοι επιδότησης πρέπει: 

 

1.1.1. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου. 

1.1.2. Να είναι σπουδαστές/ριες σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ή άλλη σχολή για 

την απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας ανθυποπλοιάρχου ή τρίτου μηχανικού 

ή ηλεκτροτεχνικού αξιωματικού που να επιτρέπει στον κάτοχο του να εργάζεται 

σε Κυπριακής σημαίας πλοίο ως αξιωματικός. 

1.1.3. Να μην λαμβάνουν άλλη επιδότηση από οποιοδήποτε πρόγραμμα του κράτους 

της σημαίας του πλοίου ή άλλου κράτους, για τη συγκεκριμένη  πρακτική 

εκπαίδευση. 

 
1.2. Το πλοίο στο οποίο θα ναυτολογηθεί ο δόκιμος πρέπει: 

 

1.2.1. Να έχει ολική χωρητικότητα τουλάχιστον 1500, και 

1.2.2. Να έχει ισχύ πρόωσης τουλάχιστον 750 Kw, και 

1.2.3. Να εκτελεί διεθνείς πλόες, και 

1.2.4. Να φέρει την κυπριακή σημαία ή/και η διαχείριση του να γίνεται από εταιρεία 

εγκατεστημένη σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Απαιτούμενες γνώσεις, εκπαίδευση και πιστοποιητικά. 
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2.1. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

2.2. Πιστοποιητικό ιατρικής εξέτασης. 

2.3. Βασική Εκπαίδευση (Μέρος A-VI/1, STCW 78 όπως τροποποιήθηκε). 

2.4. Εκπαίδευση σε θέματα προστασίας πλοίων από παράνομες πράξεις (Μέρος A-VI/6, 

STCW 78 όπως τροποποιήθηκε). 

 

3. Περίοδος επιδότησης. 

Μέχρι 6 μήνες για κάθε δόκιμο ανά έτος. Η συνολική περίοδος επιδότησης δεν θα 
πρέπει να ξεπερνά τους 12 μήνες και θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός τριών ετών 
από την ημερομηνία έναρξης της. 

 
4. Μέγιστος αριθμός συμμετοχής ανά έτος. 

Ο μέγιστος αριθμός δοκίμων που θα συμμετέχουν κάθε χρόνο θα είναι ανάλογος του 
διαθέσιμου κονδυλίου του προϋπολογισμού. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις θα 
υπερβαίνουν τις διαθέσιμες πιστώσεις θα τηρείται σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

 
5. Το ύψος της επιδότησης. 

 
Το ύψος της επιδότησης είναι 600 ευρώ το μήνα για κάθε δόκιμο αξιωματικό.  
 

6. Συμμετοχή εργοδότη στο μισθό του δόκιμου . 
 
Ο εργοδότης θα καταβάλλει στο δόκιμο τουλάχιστον 200 ευρώ το μήνα. Εάν το πλοίο 

που θα ναυτολογηθεί ο δόκιμος φέρει την Κυπριακή σημαία θα καταβάλλονται επίσης οι 

συνεισφορές στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το σύνολο των αποδοχών (600 + 

συνεισφορά εργοδότη. 

7. Ωράριο εργασίας και συμμετοχή στη τήρηση φυλακής 
 
H πιο πάνω αμοιβή αφορά σε ωράριο εργασίας 8 ωρών ημερησίως, μία ημέρα 

ανάπαυσης την εβδομάδα και ανάπαυση στις δημόσιες αργίες. Νοείται ότι στις 8 ώρες 

εργασίας περιλαμβάνονται 4 ώρες ημερησίως για συμμετοχή σε καθήκοντα τήρησης 

φυλακής γέφυρας ή μηχανοστασίου. 

 
8. Υποβολή αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.  

 
Αιτήσεις μπορεί να υποβληθούν από τους δικαιούχους με την προσκόμιση στο ΤΕΝ του 
έντυπου ΕΝ05F33/01 (επισυνάπτεται) πριν από την έναρξη του εκπαιδευτικού 
ταξιδιού. Εάν η αίτηση υποβληθεί μετά την έναρξη του εκπαιδευτικού ταξιδιού τότε η 
περίοδος επιδότησης θα ξεκινά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 
 
Αιτήσεις που δεν θα είναι πλήρεις δεν θα παραλαμβάνονται. 

 
9. Δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται για  καταβολή της επιδότησης.  

 
9.1. Για την μηνιαία επιδότηση των 600 ευρώ πρέπει να υποβάλλονται στο ΤΕΝ τα 

ακόλουθα: 
 

9.1.1. Τον πρώτο μήνα: 
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i. Αντίγραφο των σελίδων του ναυτολογίου όπου θα φαίνεται η ημερομηνία και το 
πλοίο ναυτολόγησης. 

ii. Αντίγραφο της σελίδας του ναυτικού φυλλαδίου όπου θα φαίνεται η ημερομηνία και 
το πλοίο ναυτολόγησης με τη σφραγίδα του πλοίου και την υπογραφή του 
πλοιάρχου. 

iii. Αντίγραφα των σελίδων του βιβλίου εκπαίδευσης όπου θα φαίνεται  η εκπαίδευση 
του μήνα υπογραμμένα από το υπεύθυνο αξιωματικό εκπαίδευσης. 

iv. Αντίγραφο της μηνιαίας κατάστασης μισθοδοσίας. 
 

9.1.2. Το δεύτερο μήνα και μετά: 

 
i. Αντίγραφα των σελίδων του βιβλίου εκπαίδευσης όπου θα φαίνεται  η εκπαίδευση 

του μήνα υπογραμμένα από το υπεύθυνο αξιωματικό εκπαίδευσης 
ii. Αντίγραφο της μηνιαίας κατάστασης μισθοδοσίας. 

 
9.1.3. Τον τελευταίο μήνα: 

i. Αντίγραφο των σελίδων του ναυτολογίου όπου θα φαίνεται η ημερομηνία 
αποβίβασης από το πλοίο. 

ii. Αντίγραφο της σελίδας του ναυτικού φυλλαδίου όπου θα φαίνεται η ημερομηνία 
αποβίβασης από το πλοίο με τη σφραγίδα του πλοίου και την υπογραφή του 
πλοιάρχου.  

iii. Αντίγραφα των σελίδων του βιβλίου εκπαίδευσης όπου θα φαίνεται  η εκπαίδευση 
του μήνα υπογραμμένα από το υπεύθυνο αξιωματικό εκπαίδευσης. 

iv. Αντίγραφο της μηνιαίας κατάστασης μισθοδοσίας.  
v. Βεβαίωση υπηρεσίας: 

 Για υπηρεσία σε πλοία κυπριακής σημαίας - Βεβαίωση της εταιρείας σύμφωνα 
με το συνημμένο πρότυπο (EN5F34/01). 

 Για υπηρεσία σε πλοία ξένης σημαίας - Βεβαίωση θαλάσσιας υπηρεσίας από 
την σημαία του πλοίου. 

 
 

9.2. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 9.1 πιο πάνω θα πρέπει να υποβάλλονται στο ΤΕΝ 
το αργότερο μέχρι τη 10η ημέρα του μήνα που έπεται του μήνα που αφορούν. Τα 
δικαιολογητικά θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση 
seafarers@dms.mcw.gov.cy. Η πληρωμή θα γίνεται με έμβασμα στον τραπεζικό 
λογαριασμό του δικαιούχου εντός 15 ημερών από την ημέρα υποβολής των 
δικαιολογητικών. 
  

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στο Τμήμα Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Τομέας Ναυτικών (τηλ. 25823701 /710 /726 ή/και στην ιστοσελίδα του ΤΕΝ 
www.shipping.gov.cy .  
 
 

 
 
Θέμης Ευρυβιάδης 
Για Αναπληρωτή Διευθυντή 
Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας 
 
Κοιν:  - Γενικός Διευθυντής, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων  
 - Ναυτιλιακά Γραφεία ΤΕΝ στο εξωτερικό  
 - Σ.Ε.Κ. 
 - Π.Ε.Ο. 
 - Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος 

mailto:seafarers@dms.mcw.gov.cy
http://www.shipping.gov.cy/
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EN05F33/01 

 
Αίτηση για συμμετοχή στο σχέδιο επιδότησης για την επί του πλοίου εκπαίδευση 
νεοεισερχομένων στο επάγγελμα του Αξιωματικού Εμπορικού  Ναυτικού 

Έτος:………….. 

Προς: Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας 

                                                        

Στοιχεία Αιτητή 

Επώνυμο: ………………………………………………………………………… 

 

Όνομα:  …………………………………………………………………………… 

 

Ημερ. Γεννήσεως:  ………………………………………………………… 

 

Υπηκοότητα:  ……………………….………………….……………………… 

 

Αριθμός Διαβατηρίου:…………………………………………………… 

 

Διεύθυνση κατοικίας: 

………………………………………………………………………….....…………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Διεύθυνση για αλληλογραφία: 

………………………………………………………………………….....…………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Τηλέφωνο κινητό:……………………………………..…………………… 

 

Τηλέφωνο σταθερό:  ………………………………….………………… 

 

Email: ……………………………………………………………………………… 

 

Ημερομηνία:  ………………………………………… 

 

Κύριοι, 

 

Παρακαλώ να μου επιτραπεί να 

συμμετέχω στο σχέδιο επιδότησης για 

την επί πλοίου εκπαίδευση 

νεοεισερχομένων  στο επάγγελμα του 

αξιωματικού εμπορικού ναυτικού  

 

Επισυνάπτω τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: 

 

1. Αντίγραφο Διαβατηρίου 

2. Βεβαίωση για εκπαιδευόμενους 

αναφορικά με το πλοίο ναυτολόγησης 

και την ναυτιλιακή εταιρεία  που 

διαχειρίζεται το  πλοίο 

(EN05F34/01). 

3. Πιστοποιητικό Μόνιμης Διαμονής 

(από Επαρχιακή Διοίκηση διαμονής) 

4. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Ιατρικής  

Εξέτασης. 

5. Αντίγραφο αρχικών σελίδων βιβλίου 

εκπαίδευσης. 

6. Πιστοποιητικό σπουδών / Δίπλωμα 

a. Για σπουδαστές: Βεβαίωση 

σπουδών 

b. Για διπλωματούχους: 

Αντίγραφο Πτυχίου 

/Διπλώματος και βεβαίωση 

αναγνώρισης από το ΚΥΣΑΤΣ 

7. Έντυπο FIMAS με τα τραπεζικά 

στοιχεία του λογαριασμού μου 

 

Με τιμή, 

 

            

……………………………………………………………… 

(Υπογραφή Αιτητή) 

 



Confirmation letter 

Management Company ……………………………………………………………… 

Address 

 

 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

Telephone no. ……………………………………………………………… 

Fax no. ……………………………………………………………… 

email ……………………………………………………………… 

We hereby confirm that: 

1) Mr/Ms (full name) ……………………………………………………………… 

Passport number…………………………….. 

Country of issue  …………………………… 

Date of expiry ………………………………… 

will be employed as deck/engine (delete as applicable) cadet officer on board our vessel for 

a period of ……. months. 

Vessel’s particulars 

Type ………………………………………………. 

Name ………………………………………………. 

IMO No. ………………………………………………. 

Flag ………………………………………………. 

Gross Tonnage (GT) ………………………………………………. 

Propulsion power (Kw) ………………………………………………. 

2)  During the period of employment the training of the aforementioned cadet officer will 

be monitored by an officer of the corresponding capacity. 

3) The provisions of MLC2006 will be applied respectively for the above mentioned 

cadet officer. 

Signed by 

( Name-Title-Stamp-Signature) 

 

 

………………………………………………. 

 

 

Place and date of issue  

………………………………………………. 

 

          

EN05F34/02



 
Βεβαίωση 

Πλοιοδιαχειρίστρια εταιρεία …………………………………………………………….. 

Διεύθυνση 
 
 

…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 

Αρ. τηλεφώνου …………………………………………………………….. 

Αρ. Φαξ …………………………………………………………….. 

email …………………………………………………………….. 

Βεβαιώνουμε ότι: 

1) O/η (ονοματεπώνυμο) ……………………………………………………………… 
Αριθμός διαβατηρίου ………………………… 
Χώρα έκδοσης διαβατηρίου ………………… 
Ημερομηνία λήξης διαβατηρίου ……………. 

θα ναυτολογηθεί με την ειδικότητα του δόκιμου αξιωματικού καταστρώματος/μηχανής 
(διαγράφεται ανάλογα)  στο παρακάτω πλοίο μας για  περίοδο …..  μηνών. 
 
Τύπος ………………………………………………. 
Όνομα ………………………………………………. 
IMO No. ………………………………………………. 
Σημαία ………………………………………………. 
Ολική Χωρητικότητα(GT) ………………………………………………. 
Ισχύς πρόωσης (Kw) ………………………………………………. 

2)  Σε όλη την περίοδο κατά την οποία θα είναι ναυτολογημένος/η ο/η παραπάνω 
δόκιμος αξιωματικός, η εκπαίδευση του/της θα εποπτεύεται από αξιωματικό 
αντίστοιχης ειδικότητας. 

3) Οι πρόνοιες της Σύμβασης MLC,2006 θα εφαρμόζονται ανάλογα και για τον/την 
ανωτέρω δόκιμο αξιωματικό. 

 
Υπογραφή  

(Όνομα-Τίτλος-Σφραγίδα-Υπογραφή) 

  

 

 
………………………………………………. 
 
 

Τόπος και ημερομηνία   
………………………………………………. 
 

 
EN05F34/02 


