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ΘΕΜΑ: «Παροχή εξ αποςτάςεωσ Ναυτικήσ Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ ςτισ Ακαδημίεσ
Εμπορικοφ Ναυτικοφ/Πλοιάρχων-Μηχανικών»
ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
Ζχοντασ υπόψθ:
Τισ διατάξεισ:
1. 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).
2. α) Του Π.Δ. 70/2015 «Αναςφςταςη των Υπουργείων…..» (Αϋ 114).
β) Του Π.Δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν
Υπουργϊν και Υφυπουργϊν» (Αϋ 121).
3. Του Ν. 2638/98 «Οργάνωςη και λειτουργία τησ Ναυτικήσ Εκπαίδευςησ, μιςθολογικζσ ρυθμίςεισ
για το προςωπικό αυτήσ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 204), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
4. Τθσ αρικμ. Μ 3615.3/03/00/27-10-2000 «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Σπουδϊν Σχολϊν Πλοιάρχων και
Μθχανικϊν (Π-Μ) των Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Κ.Σ./ΑΕΝ)» Κ.Υ.Α. (Βϋ 1393), όπωσ
τροποποιικθκε – ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει με όμοιεσ Κ.Υ.Α.
5. Τθσ αρικμ. 2231.2-13/39590/2019/29-05-2019 «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Σπουδϊν των Ακαδθμιϊν
Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Κ.Σ./ΑΕΝ)» Κ.Υ.Α. (Βϋ 2028).
6. Τθσ αρικμ. πρωτ. 2231.2-13/42286/2019/06-06-2019 «Έγκριςη του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ των
Ακαδημιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Ε.Σ./Α.Ε.Ν.)» Y.A. (Bϋ 2240).
7. Τθσ αρικμ. Μ 3615.1/01/13/09-09-2013 «Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα ΑΕΝ/Π−Μ»
Απόφαςθ ΥΝΑ (Βϋ 2303).
8. Τθσ αρικμ. 2231.2-9/42341/2019/07-06-2019 «Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα
ΑΕΝ/Π−Μ» Απόφαςθσ ΥΝΑΝΠ (Βϋ 2321).
9. Τθσ αρικμ. πρωτ. 2231.2-13/ 53485/2018/13-07-2018 «Κανονιςμόσ Σπουδϊν του ειδικοφ
τμήματοσ υποψηφίων Πλοιάρχων Γϋ Τάξησ, Κυβερνητϊν Βϋή ΓϋΤάξησ και Μηχανικϊν Γϋ Τάξησ και
Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. για πτυχιοφχουσ ΑΕΙ-ΤΕΙ και αποφοίτουσ ΕΠΑΛ-ΙΕΚ ςφμφωνα με το άρθρο 16
του π.δ. 141/2014 όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει.» Υ.Α. (Βϋ 3330).
10. Το γεγονόσ ότι από τθν παροφςα απόφαςθ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ
προχπολογιςμοφ.
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Αποφαςίζουμε
1. Σφμφωνα με τισ παρ. 1 και 2 του άρκρου εξθκοςτοφ πζμπτου τθσ από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 75),
θ εκπαιδευτικι διαδικαςία των προγραμμάτων ςπουδϊν ςτισ Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ
(Α.Ε.Ν.) δφναται να υλοποιείται με εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία με τθν μορφι τθσ ςφγχρονθσ ι
και τθσ αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ. Η ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ αφορά και ςτα Ειδικά Τμιματα
που λειτουργοφν ςτισ Α.Ε.Ν.
2. Η ωσ άνω διάταξθ επιτρζπει ςτισ Α.Ε.Ν. να προβοφν άμεςα ςε εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ. Για
τθν επίτευξθ του καλφτερου δυνατοφ αποτελζςματοσ, το Υπουργείο Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Πολιτικισ κζτει ςτθ διάκεςθ των διδαςκόντων και των ςπουδαςτϊν/-ςτριϊν
όλων των Α.Ε.Ν. τθσ χϊρασ:
 Υπθρεςία ςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ με χριςθ τθσ ψθφιακισ πλατφόρμασ MS Teams ςε
ακαδθμαϊκι δωρεάν ζκδοςθ, παραμετροποιθμζνθ για τθν κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν
αναγκϊν των ΑΕΝ, με δυνατότθτα για τθλεδιάςκεψθ, ταυτόχρονεσ ανταλλαγζσ ψθφιακϊν
αρχείων και εργαςιϊν, αυτόματθ δθμιουργία τμθμάτων/υποτμθμάτων & τάξεων, βάςει
του αρικμοφ ςπουδαςτϊν που φοιτοφν ςτθν εκάςτοτε Α.Ε.Ν.
Επιπλζον, και εφόςον κρίνεται ςκόπιμο από τα εκπαιδευτικά Συμβοφλια των Σχολϊν, ςτθ
διάκεςθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ των Α.Ε.Ν. παραμζνουν διακζςιμα προσ χριςθ τα εξισ:
 υπθρεςία αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ (MarEdu eClass) με χριςθ τθσ πλατφόρμασ Open
eClass ςτθν διαδικτυακι διεφκυνςθ http://maredu.gunet.gr και το
 ςφςτθμα αυτοματοποιθμζνθσ διαχείριςθσ τθσ εκπαίδευςθσ με χριςθ τθσ ψθφιακισ
πλατφόρμασ e-learning ςτθν διαδικτυακι διεφκυνςθ https://aen.sqlearn.com/.
Για τθν ορκι υλοποίθςθ και χριςθ των ανωτζρω ςυςτθμάτων τθλεκπαίδευςθσ ζχουν οριςτεί
υπεφκυνοι/ςφνδεςμοι ανά Σχολι, προκειμζνου να ςυνδράμουν το εκπαιδευτικό προςωπικό
και τουσ ςπουδαςτζσ/-ςτριεσ.
3. Εκτόσ από τθν άμεςθ διεξαγωγι τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ με θλεκτρονικά μζςα για όςα
μακιματα είναι εφικτό, οι Α.Ε.Ν. και οι διδάςκοντεσ τουσ οφείλουν να αξιοποιιςουν το
διάςτθμα ζωσ 24/04/2020, προκειμζνου να προετοιμαςτοφν για το ενδεχόμενο παράταςθσ
τθσ απαγόρευςθσ τθσ εκπαιδευτικισ λειτουργίασ με φυςικι παρουςία.
4. Τα μακιματα 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 κα πρζπει να πραγματοποιείται με ςφγχρονθ
(διαδικτυακι διεξαγωγι του μακιματοσ) ι αςφγχρονθ (βιντεοςκοπθμζνεσ διαλζξεισ,
διαμοιραςμό ψθφιακϊν αρχείων και εκπαιδευτικοφ υλικοφ κ.ά.) διδαςκαλία ι ςυνδυαςμό
των δφο.
5. Η εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κα πραγματοποιείται ςφμφωνα με το ιςχφον εβδομαδιαίο
ωρολόγιο πρόγραμμα κάκε Σχολισ ανά τμιμα, ςφμφωνα με τισ ανακζςεισ μακθμάτων ςτο
εκπαιδευτικό προςωπικό ι όπωσ τυχόν τροποποιθκεί για κάλυψθ των αναγκϊν από το
εκάςτοτε αρμόδιο όργανο.
6. Τα μακιματα κα πραγματοποιθκοφν και κατά τισ θμζρεσ των διακοπϊν του Πάςχα και
ςυγκεκριμζνα κα διακοποφν μόνο από τθν Μεγάλθ Παραςκευι 17/04/2020 ζωσ και τθν
Δευτζρα του Πάςχα 20/04/2020.
7. Για κάκε ϊρα διδαςκαλίασ τθρείται από τον διδάςκοντα εκπαιδευτικό παρουςιολόγιο
Σπουδαςτϊν, ανά Τμιμα ι Υποτμιμα, το οποίο κεωρείται από τον Διευκυντι Σχολισ.
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8. Η αρμόδια Υπθρεςία του ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./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 Συμβουλίου τθσ
27θσ Απριλίου 2016, κακϊσ και τισ διατάξεισ του Ν. 4624/2019 (Αϋ 137).
9. Η ιςχφσ τθσ απόφαςθσ αυτισ αρχίηει από τθν 10θ Απριλίου 2020.
10. Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

ΙΩΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΣΑΚΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΕΝ/Π-Μ
ΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γρ. κ. Υπουργοφ
2. Γρ. κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
3. Γρ. κ. Αϋ Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. Γρ. κ. ΔΚΒϋ
5. ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ Βϋ

