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Γιατί στην Ναυτική
Ακαδημία Κύπρου;
•
•
•
•

Υποστήριξη και ενίσχυση από τον ισχυρό ιδιωτικό και
δημόσιο τομέα της ναυτιλιακής βιομηχανίας της Κύπρου,
με ένα καθιερωμένο Board of Governors.
Πρόσβαση σε μοντέρνο εξοπλισμό μηχανών και γέφυρας.
Εισδοχή και στήριξη δοκίμων από το εξωτερικό.
Καθιερωμένο Σχέδιο Χρηματοδότησης για τους δόκιμους
της Ακαδημίας, το οποίο διασφαλίζει (υπό συγκεκριμένες
προϋποθέσεις) τα ακόλουθα:
- Ευκαιρίες χρηματοδότησης προσφέροντας έτσι την
ευκαιρία στους δόκιμους της Ακαδημίας να πληρώσουν
τα δίδακτρα τους αφού ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.
- Εγγυημένη εργασιακή απασχόληση.
- Εγγυημένη πρακτική εκπαίδευση σε πλοίο.

Πιστοποιήσεις
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι θα
λαμβάνουν από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας το ανάλογο
Πιστοποιητικό Ικανότητας με βάση τα πρότυπα της
διεθνούς σύμβασης STCW (κώδικας Εκπαίδευσης, Έκδοσης
Πιστοποιητικών και τήρησης Φυλακών Ναυτικών). Όλα τα
Πιστοποιητικά Ικανότητας της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου
έχουν εγκριθεί από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας του
Κυπριακού Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνών και Έργων,
και βασίζονται στις πιστοποιήσεις του Διεθνούς Οργανισμού
Ναυτιλίας (IMO).
Επιπλέον, οι απόφοιτοι θα λαμβάνουν το ανάλογο Πτυχίο
από το Intercollege Λάρνακας. Τα Πτυχία και για τα τρία
προγράμματα σπουδών είναι πιστοποιημένα από τον Φορέα
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης
Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.).

Γιατί στην Κύπρο;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Η Κύπρος είναι κέντρο ναυτιλιακής αριστείας.
Η Κύπρος είναι το μεγαλύτερο κέντρο διαχείρισης πλοίων
στην Ευρώπη και ο 3ος μεγαλύτερος σε αριθμό εμπορικός
στόλος στην Ευρώπη.
Η εθνική σημαία της Κύπρου θεωρείται σύμβολο
ποιότητας και είναι από τις πιο αναγνωρισμένες
παγκοσμίως.
Στην Κύπρο εδρεύουν 200 εταιρίες που ασχολούνται με
την πλοιοκτησία, διαχείριση πλοίων αλλά και διάφορες
άλλες ναυτιλιακές υπηρεσίες.
Οι εταιρίες διαχείρισης πλοίων που εδρεύουν στην
Κύπρο αντιπροσωπεύουν το 20-25% της παγκόσμιας
συνολικής ναυτιλιακής διαχείρισης.
4,500 άτομα εργοδοτούνται στη ξηρά και 55,000 ναυτικοί
εργάζονται σε ναυτιλιακές εταιρείες που εδρεύουν στην
Κύπρο.
Η Κύπρος είναι μια χώρα με αναπτυξιακές προοπτικές και
ευκαιρίες.
Στην Κύπρο υπάρχει ένα πολύ-γλωσσικό και
πολυπολιτισμικό περιβάλλον, που προσφέρει άφθονες
ευκαιρίες για νέες φιλίες και μαθησιακές εμπειρίες.
Η Κύπρος είναι ένα από τα ομορφότερα νησιά της
Μεσογείου και η 5η ασφαλέστερη χώρα στον κόσμο.

Ναυτική Επιστήμη

(Αξιωματικός Καταστρώματος)
Η Ναυτική Επιστήμη έχει τρία βασικά στοιχεία: ναυσιπλοΐα και
χειρισμό πλοίων, ασφαλή λειτουργία πλοίου και διαχείριση
πλοίου.
Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση Αξιωματικών
Γέφυρας σε πλοία εμπορικού ναυτικού σύμφωνα με τα πρότυπα
της διεθνούς σύμβασης STCW (κώδικας Εκπαίδευσης, Έκδοσης
Πιστοποιητικών και τήρησης Φυλακών Ναυτικών).
Οι δόκιμοι, έχοντας συμπληρώσει 4 χρόνια σπουδών τα οποία
περιλαμβάνουν 12 μήνες επιβλεπόμενη πρακτική εκπαίδευση
επί πλοίου, αποκτούν το πιστοποιητικό Ναυτικής Ικανότητας
Αξιωματικού Γέφυρας σε λειτουργικό επίπεδο (Deck officer)  από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, καθώς και Πτυχίο στην
Ναυτική Επιστήμη από το Intercollege Λάρνακας.
Το Πιστοποιητικό Ικανότητας δίνει στους δόκιμους τη
δυνατότητα ανέλιξης σε Αξιωματικό Διοικητικού επιπέδου
(Υποπλοίαρχος, Chief mate) και Πλοίαρχο (Master). Επίσης,
οι απόφοιτοι θα μπορούν να εργαστούν στη ξηρά ως στελέχη
Ναυτιλιακών εταιρειών.
Ο Αξιωματικός Γέφυρας έχει την ευθύνη της διοίκησης του
πλοίου υπό τις εντολές του πλοιάρχου, λειτουργώντας και ως
νόμιμος αντικαταστάτης του.
Ο Πλοίαρχος έχει την διεύθυνση όλου του πλοίου και είναι ο
εκπρόσωπος του πλοιοκτήτη.

Ναυτική Μηχανική
(Αξιωματικός Μηχανής)

Η Ναυτική Μηχανική ασχολείται με την λειτουργία, συντήρηση και
επισκευή μηχανών, λεβήτων, γεννητριών και άλλων μηχανικών
και ηλεκτρικών συστημάτων του πλοίου.
Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση αξιωματικών
μηχανής σε πλοία του εμπορικού ναυτικού σύμφωνα με τα πρότυπα
της διεθνούς σύμβασης STCW (κώδικας Εκπαίδευσης, Έκδοσης
Πιστοποιητικών και τήρησης Φυλακών Ναυτικών).
Οι δόκιμοι, έχοντας συμπληρώσει 4 χρόνια σπουδών τα οποία
περιλαμβάνουν 12 μήνες επιβλεπόμενη πρακτική εκπαίδευση
επί πλοίου, αποκτούν το πιστοποιητικό ναυτικής ικανότητας
Αξιωματικού Μηχανής σε λειτουργικό επίπεδο (Αξιωματικός Γ΄)  
από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, καθώς και Πτυχίο στην Ναυτική
Μηχανική από το Intercollege Λάρνακας.
Το Πιστοποιητικό Ικανότητας δίνει στους δόκιμους τη δυνατότητα
ανέλιξης σε Αξιωματικό Διοικητικού επιπέδου (Αξιωματικός Β
και Α΄, second engineer officer & chief engineer officer). Επίσης,
οι απόφοιτοι θα μπορούν να εργαστούν στη ξηρά ως στελέχη
Ναυτιλιακών εταιρειών.
Ο Αξιωματικός Μηχανής φροντίζει, κατόπιν εντολών του
πρώτου μηχανικού, για την καλή λειτουργία και συντήρηση των
μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του πλοίου
κάτι που απαιτεί άρτια εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και συνεχή
ενημέρωση στις τεχνολογικές εξελίξεις.
Ο Πρώτος Μηχανικός έχει την διεύθυνση του μηχανοστασίου
και είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και συντήρηση των
μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του πλοίου
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους διεθνείς κανονισμούς.

Ναυτική Ηλεκτρο-τεχνολογία
(Ηλεκτρο-τεχνολόγος Αξιωματικός)

Η Ναυτική Ηλεκτρο-τεχνολογία ασχολείται με την λειτουργία,
επισκευή και συντήρηση των διαφόρων ηλεκτρονικών και
ηλεκτρολογικών συστημάτων του πλοίου.
Σκοπός του προγράμματος είναι η επιβλεπόμενη πρακτική
εκπαίδευση ηλεκτρο-τεχνολόγων αξιωματικών σε πλοία
του εμπορικού ναυτικού σύμφωνα με τα πρότυπα της
διεθνούς σύμβασης STCW (κώδικας Εκπαίδευσης, Έκδοσης
Πιστοποιητικών και τήρησης Φυλακών Ναυτικών).
Οι δόκιμοι, έχοντας συμπληρώσει 4 χρόνια σπουδών τα οποία
περιλαμβάνουν 12 μήνες επιβλεπόμενη πρακτική εκπαίδευση
επί πλοίου, αποκτούν το πιστοποιητικό ναυτικής ικανότητας
Ηλεκτρο-τεχνολόγου Αξιωματικού (ETO) σε λειτουργικό
επίπεδο από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, καθώς και Πτυχίο
στην Ναυτική Ηλεκτρο-τεχνολογία από το Intercollege
Λάρνακας.
Όλα τα μηχανήματα στο πλοίο είναι ένας συνδυασμός μηχανικών και ηλεκτρικών συστημάτων. Η σύγχρονη ναυτιλία
είναι πιο εξαρτημένη από αυτοματισμούς και ηλεκτρονικά των
οποίων η γνώση και η συντήρηση μπορεί να γίνεται μόνο από
έναν ειδικευμένο ηλεκτρο-τεχνολόγο. Οι Ηλεκτρο-τεχνολόγοι
Αξιωματικοί είναι οι καταλληλότεροι για τις θέσεις αυτές και
γι’ αυτό κατέχουν σημαντικό ρόλο τόσο στο πλοίο όσο και στην
ναυτιλιακή βιομηχανία.

Δίδακτρα & Σχέδιο
Χρηματοδότησης Δοκίμων
Δίδακτρα:
Τα ετήσια δίδακτρα για τη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου είναι
€8,950 ανά έτος σπουδών. Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει
επιπρόσθετα έξοδα όπως το κόστος στολής ή οποιαδήποτε
άλλα συναφή τέλη.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 4 έτη, περιλαμβανομένου
του 1 έτους επιβλεπόμενης πρακτικής εκπαίδευσης σε πλοίο.
Σχέδιο Χρηματοδότησης Δοκίμων:
Στην προσπάθεια μας να βοηθήσουμε τους δόκιμους μας,
και σε στενή και άμεση συνεργασία με την ισχυρή ναυτιλιακή
βιομηχανία της Κύπρου, έχουμε δημιουργήσει ένα Σχέδιο
Χρηματοδότησης Δοκίμων.
Αίτηση συμμετοχής στο σχέδιο θα δικαιούνται οι δόκιμοι που
πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Έχουν συμπληρώσει τα πρώτα δύο (2) εξάμηνα των σπουδών τους με ελάχιστο CPA 2.0 (με πιθανό μέγιστο το 4.0)
β) Έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εκπαίδευση σε
θέματα Βασικής Εκπαίδευσης
γ) Έχουν συμπληρώσει επιτυχώς 2 μήνες επιβλεπόμενης
καλοκαιρινής πρακτικής εκπαίδευσης στο πλοίο
δ) Έχουν λάβει θετική αξιολόγηση από τον Αξιωματικό
Επόπτη
ε) Είναι κάτω των 27 ετών

Οι δόκιμοι που θα εγκριθούν για συμμετοχή στο σχέδιο, θα
τύχουν οικονομικής υποστήριξης τόσο από την Ακαδημία, όσο
και από μια ναυτιλιακή εταιρεία.
Αφού ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, οι δόκιμοι θα πρέπει να
συμπληρώσουν 3 έτη εργασίας εν πλω σε ένα από τα πλοία της
ίδιας ναυτιλιακής εταιρίας που τους είχε «υιοθετήσει» κατά
την διάρκεια των σπουδών τους. Ενώ εργάζονται, ένα μικρό
ποσό από τον μισθό τους θα αποκόπτεται σε μηνιαία βαση, και
θα αποπληρώνει την οικονομική στήριξη που είχαν λάβει κατά
την διάρκεια των σπουδών τους.

Κριτήρια Εισδοχής
Το πρόγραμμα δέχεται καινούργιους φοιτητές είτε στο
Φθινοπωρινό ή Εαρινό εξάμηνο. Οι αιτήσεις για ένταξη στο
πρόγραμμα σπουδών, θα εξετάζονται μόνο αν οι υποψήφιοι
πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια εισδοχής, όπως περιγράφονται
πιο κάτω*.
Τα κριτήρια εισδοχής στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
είναι:
-

Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο προσόν με μέσο όρο
βαθμολογίας 15 από τα 20 (75%) ή το σχετικό ισοδύναμο.

-

Γνώση της αγγλικής γλώσσας: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να
παρουσιάσουν ένα από τα ακόλουθα:
• TOEFL με ελάχιστη βαθμολογία 500
• IGCSE/GCE English Language ‘O’ Level με ελάχιστο
βαθμό C
• IELTS με ελάχιστο μέσο όρο 6.00
• Computer-based TOEFL με ελάχιστη βαθμολογία 173
• TOEFL IBL με ελάχιστη βαθμολογία 61
• Εξετάσεις Cambridge: First Certificate με ελάχιστο
βαθμό Β; ή Proficiency με ελάχιστο βαθμό C
ή να επιτύχουν το επίπεδο ENGL-100 στο English
Placement Test του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

-

Πιστοποιητικό Ιατρικής Καταλληλότητας από ιατρό/
ιατρικό κέντρο/νοσοκομείο εγκεκριμένο από το Τμήμα
Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Μεταφορών,
Επικοινωνιών και έργων

-

Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου

Εκτός από  την ακαδημαϊκή επίδοση του φοιτητή, λαμβάνονται
υπόψη και η οποιαδήποτε συμμετοχή του σε εξωσχολικές
δραστηριότητες, οι τυχόν ηγετικές ικανότητες του, καθώς και
άλλες σχετικές πληροφορίες, ιδιαίτερα σχετικές με εμπειρία
στη θάλασσα.
* Ειδικά ή πρόσθετα κριτήρια εισδοχής μπορεί να ισχύουν κατά τη διάρκεια
της περιόδου εγγραφής

Ναυτική Ακαδημία Κύπρου
Λεωφόρος Αμμοχώστου 52
Δρόμος Λάρνακας-Δεκέλειας, 6019 Λάρνακα, Κύπρος
Τηλέφωνο: (+357) 24 747500
Φαξ: (+357) 24 652213
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