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1. Εισαγωγή
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Γραφείου Σταδιοδρομίας, υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.-ΑΚΤ. εξειδικευμένη διαδικτυακή
πιλοτική εφαρμογή για την υποστήριξη και διευκόλυνση της διαδικασίας ναυτολόγησης
σπουδαστών/στριών ΑΕΝ για την πραγματοποίηση του Α’ και Β’ Θαλάσσιου Εκπαιδευτικού
Ταξιδιού (εφεξής ΘΕΤ).
Oι βασικές λειτουργίες της εν λόγω εφαρμογής είναι οι παρακάτω:
α) Η διευκόλυνση του σπουδαστή/στριας κατά τη διαδικασία της αναζήτησής του/της για
ναυτολόγηση προκειμένου να πραγματοποιήσει το Α’ και Β’ ΘΕΤ.
β) Η παροχή άμεσης πληροφόρησης των ναυτιλιακών εταιρειών αναφορικά με το συνολικό
αριθμό των σπουδαστών/στριών που προσφέρονται για ναυτολόγηση.
γ) Η άμεση εποπτεία της ροής απορρόφησης και διαχείρισης των Προσφερόμενων
σπουδαστών/στριών και των διαθέσιμων πλοίων.
δ) Η εξαγωγή χρήσιμων στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τον αριθμό των προσφερόμενων
σπουδαστών/στριών, των ζητούμενων ειδικοτήτων και την απορρόφηση των
σπουδαστών/στριών σε πλοία.
ε) Η έκδοση βεβαιώσεων αναφορικά με την πραγματοποίηση των ΘΕΤ.
Η διαδικτυακή πιλοτική εφαρμογή είναι προσβάσιμη μέσω του
https://hmco.hcg.gr ή μέσω της ιστοσελίδας www.hcg.gr (εικονίδιο HMCO).

συνδέσμου

2. Κατηγορίες χρηστών
Έχουν καθορισθεί τέσσερις (04) κατηγορίες χρηστών που δύνανται να χρησιμοποιούν την
πιλοτική εφαρμογή με διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης (access rights) ο καθένας.
Χρήστης σπουδαστής/στρια ΑΕΝ. Οι σπουδαστές/στριες των ΑΕΝ κάνοντας χρήση των
κωδικών (όνομα και κωδικό χρήστη) που χρησιμοποίησαν για την υποβολή της ηλεκτρονικής
τους αίτησης (https://eisaen.hcg.gr)κατά τη διαδικασία εισαγωγής τους στις Ακαδημίες
Εμπορικού Ναυτικού, είτε μέσω της ιστοσελίδας του ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ www.hcg.gr (μέσω του
εικονιδίου HMCO), είτε απευθείας από τον σύνδεσμο https://hmco.hcg.gr εισάγονται στη
πιλοτική εφαρμογή του Γραφείου Σταδιοδρομίας.
Χρήστες Ναυτιλιακών Εταιρειών. Οι συγκεκριμένοι χρήστες πρέπει να έχουν κωδικό στο
εσωτερικό δίκτυο του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ προκειμένου να τους δοθεί πρόσβαση στην εν λόγω
εφαρμογή.
Διαχειριστής / Γραφείο Σταδιοδρομίας. Ο συγκεκριμένος χρήστης είναι ο διαχειριστής της
εφαρμογής και παράλληλα ο χρήστης του Γραφείου Σταδιοδρομίας. Εποπτεύει τη λειτουργία
του συστήματος, βλέπει διάφορα στατιστικά, κάνει αλλαγές που δε μπορούν να κάνουν οι
υπόλοιποι χρήστες και φυσικά δίδει τα απαραίτητα δικαιώματα στους υπόλοιπους χρήστες.
Χρήστης Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ): Ο εν λόγω χρήστης κατά την πρώτη
φάση λειτουργίας του πιλοτικού ειδικού πληροφοριακού συστήματος θα μπορεί μόνο να
παρακολουθεί το ¨προφίλ¨ των σπουδαστών/στριών της Ακαδημίας του.
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3. Περιγραφή Διαδικασιών
3.1 Χρήστης σπουδαστής/στρια. Κατά την εισαγωγή στο σύστημα δίδονται στον
σπουδαστή/στρια των Α.Ε.Ν. οι εξής επιλογές:

 Το προφίλ μου
 Αίτηση ναυτολόγησης
 Εταιρείες

3.1.1. Το προφίλ μου. Εμφανίζονται τα προσωπικά και ακαδημαϊκά στοιχεία
του σπουδαστή/στριας. Δίδεται η δυνατότητα σύνταξης μικρού βιογραφικού (400 λέξεων)
καθώς και η δυνατότητα επεξεργασίας στοιχείων πλην των προσωπικών και ακαδημαϊκών.

3.1.2. Αίτηση ναυτολόγησης. (Προαιρετική δυνατότητα). Ο σπουδαστής/στρια
που επιθυμεί, καταχωρεί χρονική περίοδο στην οποία επιθυμεί να ναυτολογηθεί (ημερομηνίες
έναρξης και λήξης διαθεσιμότητας).
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3.1.3. Εταιρείες. Δίδεται η δυνατότητα στους σπουδαστές/στριες να έχουν
πρόσβαση σε κατάλογο εταιρειών με στοιχεία επικοινωνίας κλπ. Επίσης μέσα από το
πληροφοριακό σύστημα μπορούν να βλέπουν τις ναυτιλιακές εταιρείες που έχουν εισαχθεί σε
αυτό (όνομα εταιρείας, στοιχεία επικοινωνία κλπ) καθώς και διαθεσιμότητες αυτών εφόσον
έχουν επιλέξει να καταχωρήσουν.

3.2. Χρήστης Ναυτιλιακή εταιρεία. Κατά την εισαγωγή στο σύστημα δίδονται στην
ναυτιλιακή εταιρεία οι εξής επιλογές:

 Η εταιρεία μου
 Διαθεσιμότητες ναυτολόγησης
 Αιτήσεις σπουδαστών για ναυτολόγηση
 Στατιστικά/ διαθεσιμότητες σπουδαστών
 Έναρξη ναυτολόγησης
 Ταξίδια/ναυτολογήσεις
5

3.2.1. Η εταιρεία μου. Καταχωρούνται τα στοιχεία και ο στόλος της κάθε
εταιρείας.
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3.2.2. Διαθεσιμότητες ναυτολόγησης. Η έννοια της "Διαθεσιμότητας" αφορά
την καταγραφή από την εταιρεία ανοικτών θέσεων προς ναυτολόγηση σπουδαστών/στριων
ΑΕΝ για εκπαιδευτικό ταξίδι. Η διαθεσιμότητα βοηθά τους σπουδαστές/στριες που επιθυμούν
να ναυτολογηθούν να επιλέξουν εταιρεία. Προς τούτο, εφόσον η εταιρεία επιθυμεί, δηλώνει
την περίοδο της διαθεσιμότητας, τον αριθμό των σπουδαστών ανά ειδικότητα, το είδος
του/των πλοίων καθώς και το Λιμένα απόπλου.
Η καταχώρηση διαθεσιμοτήτων είναι προαιρετική και δε συσχετίζεται με κανέναν τρόπο με
την υπόλοιπη διαδικασία της ναυτολόγησης. Επίσης δίδεται η δυνατότητα να εισάγονται όσες
διαθεσιμότητες θεωρείται ότι είναι αρκετές για να περιγράψουν κατάλληλα την κατάσταση
των πλοίων της κάθε εταιρείας (πχ διαφορετικές ημερομηνίες, διαφορετικά είδη πλοίων κοκ).
Σε περίπτωση ναυτολόγησης σπουδαστών/στριων δίδεται η δυνατότητα επεξεργασίας της
διαθεσιμότητας ώστε να μειώνεται ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων.
Διαθεσιμότητα παύει να εμφανίζεται στους σπουδαστές/στριες των ΑΕΝ μόνο εφόσον
καταχωρηθεί ως ημερομηνία λήξης ημερομηνία προγενέστερη της σημερινής.

3.2.3. Αιτήσεις σπουδαστών για ναυτολόγηση. Δίδεται η δυνατότητα
εμφάνισης όλων των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από σπουδαστές/στριες ΑΕΝ προς
αναζήτηση πλοίου για ναυτολόγηση.
Παρέχονται βασικές πληροφορίες για το σπουδαστή/στρια (επώνυμο, όνομα, στοιχεία
επικοινωνίας), πλήρες και μικρό βιογραφικό του σπουδαστή/στριας καθώς και ημερομηνίες
κατά τις οποίες θα επιθυμούσε να ναυτολογηθεί (διαθεσιμότητα).
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3.2.4. Στατιστικά/ διαθεσιμότητες σπουδαστών. Εμφανίζονται χρήσιμα
στατιστικά στοιχεία που αφορούν τους σπουδαστές/στριες, όπως ο αριθμός των διαθέσιμων
σπουδαστών ανά σχολή, ανά κατάσταση (ΕΝΕΡΓΟΣ, ΔΙΑΚΟΠΗ), ανά ειδικότητα και ανά φύλο,
ώστε ο χρήστης ναυτιλιακή εταιρεία να μπορεί να σχηματίσει μία ολοκληρωμένη εικόνα των
προσφερόμενων σπουδαστών για ναυτολόγηση.

3.2.5. Έναρξη ναυτολόγησης. Εφόσον, κάποιος σπουδαστής/στρια επιλεγεί
από μία ναυτιλιακή εταιρεία εκκινάται μέσα από το σύστημα η διαδικασία ναυτολόγησής του.
Η εταιρεία καταχωρεί το ονοματεπώνυμο και το ΜΕΘ του σπουδαστή/στρια καθώς και το
πλοίο στο οποίο επιθυμεί να τον/την ναυτολογήσει.

Μετά την αποθήκευση των παραπάνω στοιχείων η κατάσταση του σπουδαστή/στριας γίνεται
«ΝΕΑ» και από την επιλογή Εκτύπωση Βεβαίωσης εμφανίζεται η προτυποποιημένη
ηλεκτρονική βεβαίωση ναυτολόγησης.
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Βεβαίωση ναυτολόγησης για πλοία συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ.
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Βεβαίωση ναυτολόγησης για πλοία μη συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ.

3.2.6. Ταξίδια/ναυτολογήσεις. Εμφανίζονται και μπορούν να επεξεργαστούν
τα ταξίδια/ναυτολογήσεις σπουδαστών, η κατάσταση ταξιδιού (ΝΕΑ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ, ΣΕ ΤΑΞΙΔΙ,
ΠΕΡΑΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ), το ΘΕΤ (Α ή Β), το πλοίο που είναι ναυτολογημένος ο κάθε
σπουδαστής/τρια, η ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης ταξιδιού.
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3.3. Χρήστης Γραφείο Σταδιοδρομίας. Κατά την εισαγωγή στο σύστημα δίδονται στο
Γραφείο Σταδιοδρομίας οι εξής επιλογές:

 Διαχείριση
 Σπουδαστές
 Αιτήσεις σπουδαστών για ναυτολόγηση
 Εταιρείες
 Διαθεσιμότητες ναυτολόγησης
 Ταξίδια/ναυτολογήσεις
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3.3.1. Διαχείριση. Εμφανίζονται συγκεντρωτικά στατιστικά της εφαρμογής.

3.3.2. Σπουδαστές. Εμφανίζονται τα στοιχεία των σπουδαστών/στριων των ΑΕΝ
(Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία/τόπος γέννησης, Στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία διαμονής,
στοιχεία επικοινωνίας και άλλα στοιχεία όπως αριθμός μητρώου, Σχολή, ΜΕΘ) και είναι
δυνατή η επεξεργασία της ηλεκτρονικής καρτέλας του κάθε σπουδαστή/στριας καθώς και η
καταχώρηση μαζικού δικαιώματος ΘΕΤ σε όσους σπουδαστές/στριες το έχουν θεμελιώσει,
σύμφωνα με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις που υποβάλλονται στο Γραφείο Σταδιοδρομίας
από τις ΑΕΝ.
Μέσα από την ηλεκτρονική καρτέλα του σπουδαστή/στριας (Προφίλ σπουδαστή) είναι δυνατή
η συσχέτισή του/της με χρήστη (username), η χορήγηση δικαιώματος στον σπουδαστή για
εκτέλεση εκπαιδευτικού ταξιδιού, η επεξεργασία εγγραφής/μετεγγραφής του σπουδαστή και
η καταχώρηση αλλαγής κατάστασης του σπουδαστή (ΕΝΕΡΓΟΣ, ΔΙΑΚΟΠΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ).
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3.3.3. Αιτήσεις σπουδαστών για ναυτολόγηση. Εμφανίζονται οι ενεργές
αιτήσεις των σπουδαστών/στριων για ναυτολόγηση. Παρέχονται βασικές πληροφορίες για το
σπουδαστή/στρια (επώνυμο, όνομα, στοιχεία επικοινωνίας), πλήρες και μικρό βιογραφικό
του/της καθώς και ημερομηνίες κατά τις οποίες θα επιθυμούσε να ναυτολογηθεί
(διαθεσιμότητα).

3.3.4. Εταιρείες. Εμφανίζονται οι ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες
στο σύστημα και τα στοιχεία τους όπως Όνομα, Διεύθυνση, Τηλέφωνα, Αριθμός
τηλεομοιοτυπίας, Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Ιστοσελίδα και στοιχεία
διαθεσιμοτήτων. Επίσης, δίδεται η δυνατότητα προσθήκης νέας εταιρείας και συσχέτισής της
με λογαριασμό χρήστη.
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3.3.5. Διαθεσιμότητες ναυτολόγησης. Εμφανίζονται οι διαθεσιμότητες
ναυτολόγησης που έχουν δηλώσει οι ναυτιλιακές εταιρείες για τα πλοία του στόλου τους.

3.3.6. Ταξίδια/ναυτολογήσεις. Εμφανίζονται και μπορούν να επεξεργαστούν
τα ταξίδια/ναυτολογήσεις των σπουδαστών, να γίνει αλλαγή κατάστασης ταξιδιού από ΝΕΑ σε
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ με ταυτόχρονη καταχώρηση ημερομηνίας χορήγησης ΚΕΠ.
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3.4. Χρήστης Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). Κατά την εισαγωγή στο σύστημα
δίδονται στο Γραφείο Σταδιοδρομίας οι εξής επιλογές:

 Σπουδαστές
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3.4.1. Σπουδαστές Εμφανίζονται τα στοιχεία των σπουδαστών/στριων των ΑΕΝ
(Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία/τόπος γέννησης, Στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία διαμονής,
στοιχεία επικοινωνίας και άλλα στοιχεία όπως αριθμός μητρώου, Σχολή, ΜΕΘ) χωρίς να είναι
δυνατή σε αυτό το στάδιο η επεξεργασία της ηλεκτρονικής καρτέλας του κάθε
σπουδαστή/στριας.
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