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Π
ΠΠΡΟ: Αποδζκτες Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: «Ζναρξη λειτουργίασ δυναμικοφ δικτυακοφ τόπου για την ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Αςπροπφργου».
1. ασ ενθμερώνουμε ότι θ Τπθρεςία μασ, ςτο πλαίςιο ικανοποίθςθσ ςυνεχών αιτθμάτων
κοινοφ, ςπουδαςτών/ςπουδαςτριών αλλά και φορζων για τθ δθμιουργία ενόσ δικτυακοφ τόπου
ευρείασ πλθροφόρθςθσ και άμεςθσ επικοινωνίασ με τθ χολι μασ και ςτθν προςπάκεια
μείωςθσ τθσ γραφειοκρατίασ, ζχοντασ ωσ γνώμονα τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ και του
χρόνου εξυπθρζτθςθσ τουσ, μετά από πολφμθνθ προςπάκεια των ςτελεχών τθσ, δθμιοφργθςε
τθν ιςτοςελίδα https://sspma.gr/, θ οποία τζκθκε ςιμερα 02/09/2019 ςε πλιρθ λειτουργία.
2. Εν λόγω ιςτοςελίδα ζχει δθμιουργθκεί εξ΄ ολοκλήρου δωρεάν από τα ςτελζχθ τθσ
Τπθρεςίασ μασ και είναι ςφμφωνθ με τα ςφγχρονα πρότυπα και τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ
εγκατάςταςθσ πλατφόρμασ ΄΄JOOMLA΄΄ , προκειμζνου να επιτευχκοφν τα κάτωκι :
•
•
•






μείωςθ του χρόνου αναμονισ των ςυναλλαςςόμενων,
αποφυγι ςυνωςτιςμών ςτον προαφλιο χώρο τθσ Τπθρεςίασ μασ,
μείωςθ του χρόνου αναμονισ ςτο τθλεφωνικό κζντρο τθσ χολισ μασ,
απλοφςτευςθ διαδικαςίασ εγγραφών με τθν πραγματοποίθςι τουσ και θλεκτρονικά,
αποφυγι επιπρόςκετων χρεώςεων για τουσ ςυναλλαςςόμενουσ που προκφπτουν από τθν
αποςτολι των δικαιολογθτικών μζςω εταιρειών ταχυμεταφορών για τουσ διαμζνοντεσ ςτθν
επαρχία,
πλθρζςτερθ ενθμζρωςθ του ενδιαφερόμενου κοινοφ για τισ προχποκζςεισ και τα
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά φοίτθςθσ ανά κφκλο ςπουδών,
πλθρζςτερθ ενθμζρωςθ του κοινοφ για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τισ θμερομθνίεσ
φοίτθςθσ ςε πραγματικό χρόνο,
χριςιμεσ ανακοινώςεισ για το κοινό.

3. Επιπλζον επιςθμαίνεται ότι μζςω τθσ πλατφόρμασ ”Open e-Class”, θ οποία είναι
ενςωματωμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα, παρζχεται θ δυνατότθτα ςτουσ ςπουδαςτζσ/ςτριεσ να ζχουν
ςτθ διάκεςι τουσ ζνα ολοκλθρωμζνο φςτθμα Διαχείριςθσ Ηλεκτρονικών Μακθμάτων,
διδακτικισ φλθσ ανά ενότθτα και κφκλο ςπουδών και θ πρόςβαςθ ςτθν υπθρεςία αυτι γίνεται
με τθ χριςθ ενόσ απλοφ φυλλομετρθτι (web browser) μζςω Η/Τ ι φορθτισ ςυςκευισ, χωρίσ
τθν απαίτθςθ εξειδικευμζνων τεχνικών γνώςεων.
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4.

5.

Εκφράηουμε τθν πεποίκθςθ και ελπίηουμε ότι θ ζναρξθ λειτουργίασ τθσ ιςτοςελίδασ μασ, κα
αναβακμίςει ςθμαντικά τισ παρεχόμενεσ προσ τουσ πολίτεσ υπθρεςίεσ τθσ χολισ μασ και κα
εναρμονιςτεί με τα πρότυπα του εφαρμοηόμενου .Δ.Π., κακώσ και με τα πρότυπα των
ςφγχρονων κζντρων ναυτικισ εκπαίδευςθσ, όπωσ επίςθσ ότι κα αποτελζςει και πόλο ζλξθσ
κετικών ςχολίων από τουσ ςυναλλαςςόμενουσ ςτο ναυτιλιακό κλάδο.
Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ, ΚΕΕΝ, ΔΕΝ/ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ και ΔΕΝ/ΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,
παρακαλοφνται για τθν ενθμζρωςθ των ςπουδαςτών – ςτριών τουσ και οργανώςεισ
πλοιοκτθτών και ναυτικών, παρακαλοφνται για τθν ενθμζρωςι τουσ και τθν κατάλλθλθ
ενθμζρωςθ των μελών τουσ.
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΣΙΠΛΟΙΑΡΧΟ Λ.. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΓΓΕΛΟ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ
2. Κζντρα Επιμόρφωςθσ τελεχών Εμπορικοφ Ναυτικοφ (ΚΕΕΝ) Πλοιάρχων/Μθχανικών (Π/Μ) –
ΚΕΕΝ ΡΗ -ΡΕ
3. ΔΕΝ/ΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
4. ΔΕΝ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ
5. Ζνωςθ Ελλινων Εφοπλιςτών( Ε.Ε.Ε.)
6. ΤΝ- ΕΝΩΙ
7. φνδεςμοσ Επιχειριςεων Επιβατθγοφ Ναυτιλίασ.
8. Πανελλινια Ναυτικι Ομοςπονδία.
9. Ζνωςθ Εφοπλιςτών Κρουαηιερόπλοιων και Φορζων Ναυτιλίασ.
10. Πανελλινια Ζνωςθ Επαγγελματικών Σουριςτικών Ημερόπλοιων καφών
11. ΠΕΜΕΝ
12. ΠΕΠΕΝ
13. ΩΝΠΑΠ

ΙΙ.ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1. Γρ. κ.κ. Αρχθγοφ Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ – Α΄ - Β΄ Τπαρχθγοφ Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ.
2. Γρ. κ. Διευκυντι Κλάδου Β
3. ΔΕΚΝ
4. ΔΝΕΡ
5. ΔΗΔΕΠ
6. Γ.Ε.Μ.Μ.Ε
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