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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Μαΐου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2231.3/30019/2020
Παροχή εξ αποστάσεως ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης στα Κέντρα
Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού
(Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Π/Μ - PH/ΡΕ), στις Δημόσιες Σχολές
Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.) και στη Δημόσια Σχολή Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων Ε.Ν.
(ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου εξηκοστού πέμπτου
της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75),
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86).
β) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).
γ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
δ) Της αριθ. 2231.3-1/422/2015/04.09.2015 «Κύρωση
Κανονισμού Σπουδών Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών
Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.)» υπουργικής απόφασης (Β΄ 1969), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ε) Της αριθ. Μ 2115.13/3/96/11.11.1996 «Κύρωση Κανονισμού Εκπαίδευσης των Δημοσίων Σχολών Εμπορι-

Αρ. Φύλλου 1992

κού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων»
υπουργικής απόφασης (Β΄ 1081), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
στ) Της αριθ. 80302/1602/87/15.10.1987 «Κύρωση
Κανονισμού Εκπαίδευσης Δημόσιας Σχολής Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων Ε.Ν.» υπουργικής απόφασης (Β΄
595), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου εξηκοστού
πέμπτου της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α΄ 75), όπως κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), η εκπαιδευτική
διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών στα Κέντρα
Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.
Π/Μ - PH/ΡΕ), στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού
Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.)
και στη Δημόσια Σχολή Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων
Ε.Ν. (Δ.Σ.Ε.Ν./ΜΕΤ/ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ), δύναται να υλοποιείται με εξ αποστάσεως διδασκαλία με την μορφή
της σύγχρονης ή/και της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.
2. Η ως άνω διάταξη επιτρέπει στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Π/Μ - PH/
ΡΕ), στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.) και
στη Δημόσια Σχολή Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων
Ε.Ν. (Δ.Σ.Ε.Ν./ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ), να προβούν άμεσα σε εξ αποστάσεως κατάρτιση. Για την επίτευξη του
καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θέτει στη διάθεση των
διδασκόντων και των σπουδαστών/-στριών:
- Υπηρεσία σύγχρονης τηλεκατάρτισης με χρήση της
ψηφιακής πλατφόρμας Microsoft Teams σε ακαδημαϊκή
δωρεάν έκδοση, παραμετροποιημένη για την κάλυψη
των εκπαιδευτικών αναγκών, με δυνατότητα για τηλεδιάσκεψη, ταυτόχρονες ανταλλαγές ψηφιακών αρχείων και
εργασιών, αυτόματη δημιουργία τμημάτων/υποτμημάτων και τάξεων, βάσει του αριθμού των υποψηφίων που
φοιτούν στα ανωτέρω Κέντρα Επιμόρφωσης και Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού. Επιπλέον, και εφόσον
κρίνεται σκόπιμο από τα εκπαιδευτικά Συμβούλια των
Σχολών ή τα αρμόδια όργανα Διοίκησης, στη διάθεση
της εκπαιδευτικής κοινότητας των Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. και των
Δ.Σ.Ε.Ν. παραμένει διαθέσιμη προς χρήση η υπηρεσία
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ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (MarEdu eClass) με χρήση
της πλατφόρμας Open eClass.
Για την ορθή υλοποίηση και χρήση των ανωτέρω συστημάτων τηλεκατάρτισης έχουν οριστεί υπεύθυνοι/
σύνδεσμοι ανά Κέντρο Επιμόρφωσης και Σχολή, προκειμένου να συνδράμουν το εκπαιδευτικό προσωπικό
και τους σπουδαστές/-στριες.
3. Τα μαθήματα στα Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. και στις Δ.Σ.Ε.Ν. που
δύνανται να παρέχονται ηλεκτρονικά, θα διδάσκονται
εξ αποστάσεως, μέχρι την λήξη της αναστολής της λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία. Η διεξαγωγή του μαθήματος πραγματοποιείται
με σύγχρονη (διαδικτυακή διεξαγωγή του μαθήματος)
ή ασύγχρονη (βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, διαμοιρασμό ψηφιακών αρχείων και εκπαιδευτικού υλικού κ.ά.)
διδασκαλία ή συνδυασμό των δύο.
Ειδικότερα:
¡) Στα Κ.Ε.Σ.Ε.Ν Π/Μ - ΡΗ/ΡΕ:
α) Η διεξαγωγή μαθημάτων αφορά στην ολοκλήρωση
των προαγωγικών κύκλων και Ειδικών Σχολείων που διακόπηκαν καθώς και σε προγραμματισμένους προαγωγικούς κύκλους και Ειδικά Σχολεία, στα οποία δύναται να
πραγματοποιηθεί η εξ αποστάσεως κατάρτιση.
β) Τα εργαστηριακά μαθήματα, δύναται να πραγματοποιούνται είτε με την εξ αποστάσεως κατάρτιση είτε,
μετά την λήξη της αναστολής λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με φυσική παρουσία, με αποφάσεις
των Εκπαιδευτικών Συμβουλίων, τηρώντας απαρέγκλιτα
τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και τα μέτρα πρόληψης και προστασίας της υγείας των φοιτούντων, του εκπαιδευτικού
και διοικητικού προσωπικού.
ii) Στις Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.:
α) Η διεξαγωγή μαθημάτων αφορά στο θεωρητικό
μέρος του Βασικού κύκλου σπουδών, της Ασφάλειας
Πλοίου και των κύκλων Σωστικών, Προχωρημένης πυρόσβεσης και Α΄ Βοηθειών.
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β) Οι πρακτικές εφαρμογές θα πραγματοποιηθούν
μετά την λήξη της αναστολής λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία.
iii) Στη Δ.Σ.Ε.Ν. /MET/ Θαλαμηπόλων η διεξαγωγή
μαθημάτων αφορά στην ολοκλήρωση του τρέχοντος
κύκλου σπουδών.
4. Η εξ αποστάσεως κατάρτιση πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον εβδομαδιαίο πρόγραμμα κάθε Σχολής ανά τμήμα, σύμφωνα με αναθέσεις μαθημάτων στο
εκπαιδευτικό προσωπικό ή όπως τυχόν τροποποιηθεί για
κάλυψη των αναγκών από το εκάστοτε αρμόδιο όργανο.
5. Για κάθε ώρα διδασκαλίας τηρείται από τον διδάσκοντα εκπαιδευτικό παρουσιολόγιο Σπουδαστών, ανά
Τμήμα ή Υποτμήμα, το οποίο θεωρείται από τον Διευθυντή Σχολής.
6. Οι τελικές εξετάσεις των μαθημάτων στα Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.
και στις Δ.Σ.Ε.Ν., θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία των
σπουδαστών, μετά την λήξη της αναστολής λειτουργίας
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υπό την προϋπόθεση της
απαρέγκλιτης εφαρμογής όλων των μέτρων πρόληψης
κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα
με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
7. Η αρμόδια υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./
ΔΕΚΝ, ως υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των σπουδαστών/-στριών και του
εκπαιδευτικού προσωπικού τηρεί όλες τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016,
καθώς και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α΄ 137).
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 22η Μαΐου 2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 21 Μαΐου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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