Πειραιάς 14 Φεβρουαρίου 2012

Θέμα: Πρόσθετες απαιτήσεις της τροποποιημένης Σύμβασης
STCW

Κύριοι,
Συνέχεια της από 15/07/2009 ανακοίνωσής μας, σας γνωστοποιούμε ότι πέραν της
τροποποίησης του Κώδικα ISM έχει επέλθει παράλληλα και τροποποίηση της ΔΣ STCW
με τις απαιτήσεις που υιοθετήθηκαν στη Manila 2011. (Manila Amendments).
Μεταξύ των τροποποιήσεων που αφορά τους Αξιωματικούς Καταστρώματος και
Μηχανοστασίου είναι και η υποχρεώτική εκπαίδευση στην διοικητική ικανότητα των
Αξιωματικών : “Application of leadership and team - working skill” καθ΄όσον
αφορά την άσκηση των καθηκόντων αυτών (function of) : “Controlling the operation
of the ship and the care for persons on board at the operation level” και την
αντίστοχη σε “management level”
Μεταξύ των γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να έχει ο Αξιωματικός προκειμένου ν’
ανταποκριθεί στην απαίτηση αυτή, την εποικοδομητική δηλαδή διαχείρηση, έλεγχο και
καθοδήγηση του ανθρώπινου δυναμικού, είναι και η γνώση και η ικανότητα να
εφαρμόζει τεχνικές προκειμένου να λαμβάνει τις εκάστοτε ενδεδειγμένες αποφάσεις - “
Decision making techniques “ Η διαδικασία εκπαίδευσης για την ικανοποίηση της προαναφερόμενης απαίτησης,
όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση, πρέπει να είναι εγκεκριμένη από την Αρχή
(σημαία) που έχει υπογράψει τη Σύμβαση και εκδίδει το πιστοποιητικό ικανότητας
(certificate of competence) και να παρέχεται από εκπαιδευτικό κέντρο που έχει
αναγνωρισθεί και εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.
Το Πειραϊκό Κέντρο Ναυτικής Εκπαίδευσης (Piraeus Maritime Training Centre)
παρακολουθεί τις εξελίξεις στην ναυτιλιακή βιομηχανία, τις απαιτήσεις των αρχών και
των σημαιών σε θέματα εφαρμογής των Διεθνών Συμβάσεων.
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Το PMTC είναι πάντα προετοιμασμένο να δεχτεί υποψηφίους για την παροχή
εκπαίδευσης στις νέες πρόσθετες απαιτήσεις της ΔΣ STCW 2010 και κυρίως για
συνταξιούχους * Έλληνες ναυτικούς.
Οι καθηγητές αυτής της σειράς μαθημάτων είναι απόστρατοι Αξιωματικοί Λ.Σ.,
απόφοιτοι έγκριτων πανεπιστημίων, Πλοίαρχοι και Μηχανικοί Ε.Ν. με εμπειρία στη
Ναυτική εκπαίδευση.
Το PMTC είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με την
εφαρμογή των νέων απαιτήσεων που προβλέπονται από την ΔΣ STCW 2010.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
www.sranis .gr
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Το πιστοποιητικό ικανότητας εκδίδεται από την Αρχή των Cook Islands που είναι
καταχωρημένη στον πίνακα των Χωρών που υπάγονται στη “White List”.

