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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0727/2011, του Mihai Dulgheru, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την αναγνώριση ναυτικών προσόντων που αποκτήθηκαν στη Ρουμανία 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2007 και διαμαρτύρεται για τις 
τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει επειδή τα πιστοποιητικά ναυτικών σπουδών που 
χορηγούνται στη Ρουμανία δεν αναγνωρίζονται σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο αναφέρων 
δηλώνει ότι οι ρουμανικές ναυτικές αρχές δεν συμμορφώνονται προς τη διεθνή σύμβαση περί 
προτύπων εκπαιδεύσεως των ναυτιλλομένων, πιστοποιητικών ικανότητος και τηρήσεως 
φυλακών (Σύμβαση STCW). Θεωρεί, δε, ότι οι ρουμανικές ναυτικές αρχές αρνούνται να 
εκδώσουν πιστοποιητικά ναυτικών σπουδών περιορισμένου τύπου προκειμένου να 
υποστηρίξουν την κατάχρηση εξουσίας στον εν λόγω τομέα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Ο αναφέρων είναι κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου μηχανικού Α’ («Certificate of 
Competency for Maritime Port Chief Engineer») το οποίο έλαβε από ναυτικό εκπαιδευτικό 
ίδρυμα της Ρουμανίας. Θα ήθελε να αποκτήσει το δίπλωμα μηχανικού Α’ «CoC» (Certificate 
of Competency for Chief Engineer) βάσει της Σύμβασης STCW (διεθνής σύμβαση περί 
προτύπων εκπαιδεύσεως των ναυτιλλομένων, πιστοποιητικών ικανότητος και τηρήσεως 
φυλακών), καθώς θεωρεί ότι ο επαγγελματικός τίτλος που διαθέτει είναι ισοδύναμος με αυτόν 
που χορηγείται βάσει της Σύμβασης STCW. 
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Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Η οδηγία 2008/106/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Νοεμβρίου 2008 για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (αναδιατύπωση)1

μεταφέρει τη Σύμβαση STCW στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η Σύμβαση STCW αφορά τις 
απαιτήσεις εκπαίδευσης των ναυτικών (κυρίως των αξιωματικών) και τα σχετικά 
πιστοποιητικά. Η Σύμβαση STCW περιέχει δύο παραρτήματα: τους «κανονισμούς», που 
καθορίζουν τις προϋποθέσεις πρόσβασης στις διάφορες θέσεις σε πλοία («πιστοποιητικά») 
και τον «κώδικα» που περιγράφει επακριβώς τις ουσιώδεις ικανότητες (π.χ. τοποθέτηση, 
ελιγμοί πλοίου, χειρισμός φορτίου, πλοήγηση) που πρέπει να αποκτήσουν οι υποψήφιοι σε 
σχέση με τις διάφορες θέσεις επί του πλοίου. Τα πιστοποιητικά που χορηγούνται σε αυτό το 
πλαίσιο μπορεί να έχουν περιοριστικό ή μη περιοριστικό χαρακτήρα. 

Εκτός από τα διπλώματα «CoC» που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις της Σύμβασης STCW, οι 
ρουμανικές ναυτικές αρχές εκδίδουν και άλλα επαγγελματικά πιστοποιητικά, που επίσης 
αποκαλούνται «Certificate of Competency - CoC» αλλά δεν συμμορφώνονται προς τη 
Σύμβαση STCW. Το δίπλωμα CoC που κατέχει ο αναφέρων ανήκει στην τελευταία 
κατηγορία. Οι ρουμανικές ναυτικές αρχές έχουν το δικαίωμα να εκδίδουν παρόμοια 
διπλώματα που όμως δεν αναγνωρίζονται από τη Σύμβαση STCW. Οι κάτοχοι των εν λόγω 
διπλωμάτων δεν πληρούν τους όρους των θέσεων εργασίας που προβλέπονται στις διατάξεις 
της Σύμβασης STCW (και της οδηγίας 2008/106/ΕΚ) και που απαιτούν ειδική εκπαίδευση 
σύμφωνα με την ίδια τη Σύμβαση STCW, όπως η θέση του μηχανικού Α’ που επιθυμεί να 
αναλάβει ο αναφέρων2. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τη ρουμανική νομοθεσία, τα πιστοποιητικά που δεν αναγνωρίζονται 
από τη Σύμβαση STCW μπορούν να χρησιμεύσουν ώστε να αποδείξουν ότι έχει 
πραγματοποιηθεί μέρος της εκπαίδευσης που απαιτείται από τη Σύμβαση. Ως εκ τούτου, 
συνιστάται στον αναφέροντα να συμπληρώσει την εκπαίδευσή του με τις δεξιότητες που του 
λείπουν προκειμένου να αποκτήσει το δίπλωμα μηχανικού Α’ («CoC of Chief Engineer») 
βάσει της Σύμβασης STCW (και, συνεπώς, βάσει της οδηγίας 2008/106/ΕΚ). 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή δεν διαπιστώνει παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ εκ μέρους των ρουμανικών 
ναυτικών αρχών και προτείνει, όπως αναφέρεται παραπάνω, να εξετάσει ο αναφέρων το 
ενδεχόμενο συμπλήρωσης της εκπαίδευσής του έτσι ώστε να θεωρηθεί επιλέξιμος υποψήφιος 
για το δίπλωμα «CoC» βάσει της Σύμβασης STCW (και της οδηγίας 2008/106/ΕΚ).

                                               
1 ΕΕ L 323 της 3.12.2008, σ.33.
2 Καθώς η θέση που επιθυμεί να αναλάβει ο αναφέρων προβλέπεται στη συγκεκριμένη οδηγία 2008/106/ΕΚ, σε αυτήν την 
περίπτωση δεν ισχύουν οι κανόνες αμοιβαίας αναγνώρισης της οδηγίας 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων (βλ. αιτιολογική σκέψη 42 και άρθρο 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, 
Επίσημη Εφημερίδα L 255 της 30ής Σεπτεμβρίου 2005).


