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ΘΕΜΑ: «Παροχή εξ αποςτάςεωσ Ναυτικήσ Επαγγελματικήσ Κατάρτιςησ και Επιμόρφωςησ ςτα 
Κζντρα Επιμόρφωςησ τελεχών Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Κ.Ε..Ε.Ν. Π/Μ – ΡΗ/ΡΕ), ςτισ Δημόςιεσ 
χολζσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ ωςτικών και Πυροςβεςτικών Μζςων (Δ..Ε.Ν./.Π.Μ.) και ςτη 
Δημόςια χολή Μετεκπαίδευςησ Θαλαμηπόλων Ε.Ν. (ΔΕΝ/ΜΕΣ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ)» 

 
 

Α Π Ο Φ Α  Η 
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Σισ διατάξεισ: 

α) Tων παρ. 1 & 2 του άρκρου εξθκοςτοφ πζμπτου τθσ από 30.3.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ 
Περιεχομζνου «Μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και άλλεσ 
κατεπείγουςεσ διατάξεισ» (Αϋ 75), όπωσ κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του Ν. 4684/2020 (Αϋ 86). 
β) Σου Π.Δ. 70/2015 «Αναςφςταςη των Υπουργείων…..» (Αϋ  114). 
γ) Σου Π.Δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν 
Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (Αϋ 121). 
δ) Σθσ αρικ. 2231.3-1/422/2015/04.09.2015 «Κφρωςθ Κανονιςμοφ πουδϊν Κζντρων 
Επιμόρφωςθσ τελεχϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Κ../Κ.Ε..Ε.Ν.)» υπουργικισ απόφαςθσ (Βϋ 
1969), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.  
ε) Σθσ αρικ. Μ 2115.13/3/96/11.11.1996 «Κφρωςθ Κανονιςμοφ Εκπαίδευςθσ των Δθμοςίων 
χολϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ ωςτικϊν και Πυροςβεςτικϊν Μζςων» υπουργικισ απόφαςθσ (Βϋ 
1081), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.  
ςτ) Σθσ αρικ. 80302/1602/87/15.10.87 «Κφρωςθ Κανονιςμοφ Εκπαίδευςθσ  Δθμόςιασ χολισ 
Μετεκπαίδευςθσ Θαλαμθπόλων Ε.Ν.» υπουργικισ απόφαςθσ (Βϋ 595), όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει.  
 

2. Σο γεγονόσ ότι από τθν παροφςα απόφαςθ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ 
προχπολογιςμοφ. 
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Α π ο φ α ς ί ζ ο υ μ ε 
 

1. φμφωνα με τισ παρ. 1 και 2 του άρκρου εξθκοςτοφ πζμπτου τθσ από 30.3.2020 ΠΝΠ (Αϋ 75), θ 
εκπαιδευτικι διαδικαςία των προγραμμάτων ςπουδϊν ςτα Κζντρα Επιμόρφωςθσ τελεχϊν 
Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Κ.Ε..Ε.Ν. Π/Μ – ΡΗ/ΡΕ), ςτισ Δθμόςιεσ χολζσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ 
ωςτικϊν και Πυροςβεςτικϊν Μζςων (Δ..Ε.Ν./.Π.Μ.) και ςτθ Δθμόςια χολι Μετεκπαίδευςθσ 
Θαλαμθπόλων Ε.Ν. (Δ..Ε.Ν./ΜΕΣ/ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ), δφναται να υλοποιείται με εξ αποςτάςεωσ 
διδαςκαλία με τθν μορφι τθσ ςφγχρονθσ ι/και τθσ αςφγχρονθσ τθλεκατάρτιςθσ. 

 
2. Η ωσ άνω διάταξθ επιτρζπει ςτα Κζντρα Επιμόρφωςθσ τελεχϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Κ.Ε..Ε.Ν. 

Π/Μ – ΡΗ/ΡΕ), ςτισ Δθμόςιεσ χολζσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ ωςτικϊν και Πυροςβεςτικϊν Μζςων 
(Δ..Ε.Ν./.Π.Μ.) και ςτθ Δθμόςια χολι Μετεκπαίδευςθσ Θαλαμθπόλων Ε.Ν. 
(Δ..Ε.Ν./ΜΕΣ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ), να προβοφν άμεςα ςε εξ αποςτάςεωσ κατάρτιςθ. Για τθν 
επίτευξθ του καλφτερου δυνατοφ αποτελζςματοσ, το Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ κζτει ςτθ διάκεςθ των διδαςκόντων και των ςπουδαςτϊν/-ςτριϊν: 

 Τπθρεςία ςφγχρονθσ τθλεκατάρτιςθσ με χριςθ τθσ ψθφιακισ πλατφόρμασ Microsoft Teams ςε 
ακαδθμαϊκι δωρεάν ζκδοςθ, παραμετροποιθμζνθ για τθν κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν 
αναγκϊν, με δυνατότθτα για τθλεδιάςκεψθ, ταυτόχρονεσ ανταλλαγζσ ψθφιακϊν αρχείων και 
εργαςιϊν, αυτόματθ δθμιουργία τμθμάτων/υποτμθμάτων & τάξεων, βάςει του αρικμοφ των 
υποψθφίων που φοιτοφν ςτα ανωτζρω Κζντρα Επιμόρφωςθσ και Δθμόςιεσ χολζσ Εμπορικοφ 
Ναυτικοφ. Επιπλζον, και εφόςον κρίνεται ςκόπιμο από τα εκπαιδευτικά υμβοφλια των 
χολϊν ι τα αρμόδια όργανα Διοίκθςθσ, ςτθ διάκεςθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ των 
Κ.Ε..Ε.Ν. και των Δ..Ε.Ν. παραμζνει διακζςιμθ προσ χριςθ θ υπθρεςία αςφγχρονθσ 
τθλεκατάρτιςθσ (MarEdu eClass) με χριςθ τθσ πλατφόρμασ Open eClass. 

Για τθν ορκι υλοποίθςθ και χριςθ των ανωτζρω ςυςτθμάτων τθλεκατάρτιςθσ ζχουν οριςτεί 
υπεφκυνοι/ςφνδεςμοι ανά Κζντρο Επιμόρφωςθσ και χολι, προκειμζνου να ςυνδράμουν το 
εκπαιδευτικό προςωπικό και τουσ ςπουδαςτζσ/-ςτριεσ. 

 
3. Σα μακιματα ςτα Κ.Ε..Ε.Ν. και ςτισ Δ..Ε.Ν. που δφνανται να παρζχονται θλεκτρονικά, κα 

διδάςκονται εξ αποςτάςεωσ, μζχρι τθν λιξθ τθσ αναςτολισ τθσ λειτουργίασ τθσ εκπαιδευτικισ 
διαδικαςίασ με φυςικι παρουςία. Η διεξαγωγι του μακιματοσ πραγματοποιείται με ςφγχρονθ 
(διαδικτυακι διεξαγωγι του μακιματοσ) ι αςφγχρονθ (βιντεοςκοπθμζνεσ διαλζξεισ, 
διαμοιραςμό ψθφιακϊν αρχείων και εκπαιδευτικοφ υλικοφ κ.ά.) διδαςκαλία ι ςυνδυαςμό των 
δφο. 
Ειδικότερα:  
i) τα Κ.Ε..Ε.Ν Π/Μ – ΡΗ/ΡΕ: 
α) Η διεξαγωγι μακθμάτων αφορά ςτθν ολοκλιρωςθ των προαγωγικϊν κφκλων και Ειδικϊν 
χολείων που διακόπθκαν κακϊσ και ςε προγραμματιςμζνουσ προαγωγικοφσ κφκλουσ και  Ειδικά 
χολεία, ςτα οποία δφναται να πραγματοποιθκεί θ εξ αποςτάςεωσ κατάρτιςθ.   
β) Σα εργαςτθριακά μακιματα, δφναται να πραγματοποιοφνται είτε με τθν εξ αποςτάςεωσ 
κατάρτιςθ είτε, μετά τθν λιξθ τθσ αναςτολισ λειτουργίασ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, με 
φυςικι παρουςία, με αποφάςεισ των Εκπαιδευτικϊν υμβουλίων, τθρϊντασ απαρζγκλιτα τισ 
οδθγίεσ του ΕΟΔΤ και τα μζτρα πρόλθψθσ και προςταςίασ τθσ υγείασ των φοιτοφντων, του 
εκπαιδευτικοφ και διοικθτικοφ προςωπικοφ. 
ii) τισ Δ..Ε.Ν. / .Π.Μ.: 
α) Η διεξαγωγι μακθμάτων αφορά ςτο κεωρθτικό μζροσ του Βαςικοφ κφκλου ςπουδϊν, τθσ 
Αςφάλειασ Πλοίου και των κφκλων ωςτικϊν, Προχωρθμζνθσ πυρόςβεςθσ και Αϋ Βοθκειϊν. 
β) Οι πρακτικζσ εφαρμογζσ κα πραγματοποιθκοφν μετά τθν λιξθ τθσ αναςτολισ λειτουργίασ τθσ 
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ με φυςικι παρουςία. 
iii) τθ Δ..Ε.Ν. /ΜΕΣ/ Θαλαμθπόλων θ διεξαγωγι μακθμάτων αφορά ςτθν ολοκλιρωςθ του 
τρζχοντοσ κφκλου ςπουδϊν. 



 

 
4. Η εξ αποςτάςεωσ κατάρτιςθ  πραγματοποιείται ςφμφωνα με το ιςχφον εβδομαδιαίο πρόγραμμα 

κάκε χολισ ανά τμιμα, ςφμφωνα με ανακζςεισ μακθμάτων ςτο εκπαιδευτικό προςωπικό ι 
όπωσ τυχόν τροποποιθκεί για κάλυψθ των αναγκϊν από το εκάςτοτε αρμόδιο όργανο. 

 

5. Για κάκε ϊρα διδαςκαλίασ τθρείται από τον διδάςκοντα εκπαιδευτικό παρουςιολόγιο 
πουδαςτϊν, ανά Σμιμα ι Τποτμιμα, το οποίο κεωρείται από τον Διευκυντι χολισ. 

 

6. Οι τελικζσ εξετάςεισ των μακθμάτων ςτα Κ.Ε..Ε.Ν. και ςτισ Δ..Ε.Ν., κα διεξαχκοφν με φυςικι 
παρουςία των ςπουδαςτϊν, μετά τθν λιξθ τθσ αναςτολισ λειτουργίασ τθσ εκπαιδευτικισ 
διαδικαςίασ, υπό τθν προχπόκεςθ τθσ απαρζγκλιτθσ εφαρμογισ όλων των μζτρων πρόλθψθσ 
κατά τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΤ.  

 
7. Η αρμόδια Τπθρεςία του ΤΝΑΝΠ/Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΕΚΝ, ωσ υπεφκυνθ επεξεργαςίασ των 

δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα των ςπουδαςτϊν/-ςτριϊν και του εκπαιδευτικοφ 
προςωπικοφ τθρεί όλεσ τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τον Γενικό Κανονιςμό για τθν 
Προςταςία Δεδομζνων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 
27θσ Απριλίου 2016, κακϊσ και τισ διατάξεισ του Ν. 4624/2019 (Αϋ 137). 

 
8. Η ιςχφσ τθσ απόφαςθσ αυτισ αρχίηει από τθν 22θ Μαΐου 2020. 
 

9. Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 
 
 
    Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

 
 
 

      ΙΩΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΣΑΚΗ   
 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
Ι.  ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Κ.Ε..Ε.Ν. Π/Μ- ΡΗ/ΡΕ 
2. Δ..Ε.Ν/.Π.Μ./ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
3. Δ..Ε.Ν./ΜΕΣ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ 

ΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γρ. κ. Τπουργοφ 
2. Γρ. κ. Α/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 
3. Γρ. κ. Αϋ Τ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 
4. Γρ. κ. Δ.Κ.Βϋ 
5. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.ΕΚ.Ν. Βϋ 
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