
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2231.2-13/22758/2020 
   Παροχή εξ αποστάσεως Ναυτικής Επαγγελματι-

κής Εκπαίδευσης στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυ-

τικού/ Πλοιάρχων - Μηχανικών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις: 
1. Tων 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). 

2. α) Του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114). 
β) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

3. Του ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της 
Ναυτικής Εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το 
προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 204), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Της Μ 3615.3/03/00/27-10-2000 «Έγκριση Κανονι-
σμού Σπουδών Σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών (Π-Μ) 
των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./ΑΕΝ)» κοινής 
υπουργικής απόφασης (Β΄ 1393), όπως τροποποιήθηκε - 
συμπληρώθηκε και ισχύει με όμοιες κοινές υπουργικές 
αποφάσεις. 

5. Της 2231.2-13/39590/2019/29-05-2019 «Έγκριση 
Κανονισμού Σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτι-
κού (Κ.Σ./ΑΕΝ)» κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2028). 

6. Της 2231.2-13/42286/2019/06-06-2019 «Έγκριση 
του Εσωτερικού Κανονισμού των Ακαδημιών Εμπορικού 
Ναυτικού (Ε.Σ./Α.Ε.Ν.)» υπουργικής απόφασης (B΄ 2240). 

7. Της Μ 3615.1/01/13/09-09-2013 «Ωρολόγια και 
Αναλυτικά Προγράμματα ΑΕΝ/Π-Μ» απόφασης ΥΝΑ 
(Β΄ 2303). 

8. Της 2231.2-9/42341/2019/07-06-2019 «Ωρολόγια 
και Αναλυτικά Προγράμματα ΑΕΝ/Π-Μ» απόφασης 
ΥΝΑΝΠ (Β΄ 2321). 

9. Της 2231.2-13/53485/2018/13-07-2018 «Κανονισμός 
Σπουδών του ειδικού τμήματος υποψηφίων Πλοιάρχων 
Γ΄ Τάξης, Κυβερνητών Β΄ή Γ΄Τάξης και Μηχανικών Γ΄ Τά-

ξης και Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. για πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ και 
αποφοίτους ΕΠΑΛ-ΙΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 16 του π.δ. 
141/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.» υπουργικής 
απόφασης (Β΄ 3330). 

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου εξηκοστού 
πέμπτου της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 75), η εκπαιδευτική 
διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών στις Ακαδημίες 
Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) δύναται να υλοποιείται με 
εξ αποστάσεως διδασκαλία με την μορφή της σύγχρονης 
ή και της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη 
ρύθμιση αφορά και στα Ειδικά Τμήματα που λειτουργούν 
στις Α.Ε.Ν. 

2. Η ως άνω διάταξη επιτρέπει στις Α.Ε.Ν. να προβούν 
άμεσα σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Για την επίτευξη 
του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, το Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θέτει στη διάθεση 
των διδασκόντων και των σπουδαστών/-στριών όλων 
των Α.Ε.Ν. της χώρας: 

- Υπηρεσία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με χρήση 
της ψηφιακής πλατφόρμας MS Teams σε ακαδημαϊκή 
δωρεάν έκδοση, παραμετροποιημένη για την κάλυψη 
των εκπαιδευτικών αναγκών των ΑΕΝ, με δυνατότητα 
για τηλεδιάσκεψη, ταυτόχρονες ανταλλαγές ψηφιακών 
αρχείων και εργασιών, αυτόματη δημιουργία τμημάτων/
υποτμημάτων και τάξεων, βάσει του αριθμού σπουδα-
στών που φοιτούν στην εκάστοτε Α.Ε.Ν. 

Επιπλέον, και εφόσον κρίνεται σκόπιμο από τα εκπαι-
δευτικά Συμβούλια των Σχολών, στη διάθεση της εκπαι-
δευτικής κοινότητας των Α.Ε.Ν. παραμένουν διαθέσιμα 
προς χρήση τα εξής: 

- υπηρεσία ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (MarEdu 
eClass) με χρήση της πλατφόρμας Open eClass στην 
διαδικτυακή διεύθυνση http://maredu.gunet.gr και το 

- σύστημα αυτοματοποιημένης διαχείρισης της εκπαί-
δευσης με χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας e-learning 
στην διαδικτυακή διεύθυνση https://aen.sqlearn.com/. 

Για την ορθή υλοποίηση και χρήση των ανωτέρω συ-
στημάτων τηλεκπαίδευσης έχουν οριστεί υπεύθυνοι/
σύνδεσμοι ανά Σχολή, προκειμένου να συνδράμουν το 
εκπαιδευτικό προσωπικό και τους σπουδαστές/-στριες. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Εκτός από την άμεση διεξαγωγή της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας με ηλεκτρονικά μέσα για όσα μαθήματα εί-
ναι εφικτό, οι Α.Ε.Ν. και οι διδάσκοντες τους οφείλουν 
να αξιοποιήσουν το διάστημα έως 24/04/2020, προκει-
μένου να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο παράτα-
σης της απαγόρευσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας με 
φυσική παρουσία. 

4. Τα μαθήματα που δύνανται να παρέχονται ηλεκτρο-
νικά θα διδάσκονται εξ αποστάσεως, μέχρι την λήξη της 
αναστολής της λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
με φυσική παρουσία. Η διεξαγωγή του μαθήματος θα πρέ-
πει να πραγματοποιείται με σύγχρονη (διαδικτυακή διεξα-
γωγή του μαθήματος) ή ασύγχρονη (βιντεοσκοπημένες 
διαλέξεις, διαμοιρασμό ψηφιακών αρχείων και εκπαιδευ-
τικού υλικού κ.ά.) διδασκαλία ή συνδυασμό των δύο. 

5. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα πραγματοποιείται 
σύμφωνα με το ισχύον εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμ-
μα κάθε Σχολής ανά τμήμα, σύμφωνα με τις αναθέσεις 
μαθημάτων στο εκπαιδευτικό προσωπικό ή όπως τυχόν 
τροποποιηθεί για κάλυψη των αναγκών από το εκάστοτε 
αρμόδιο όργανο. 

6. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν και κατά τις 
ημέρες των διακοπών του Πάσχα και συγκεκριμένα θα 

διακοπούν μόνο από την Μεγάλη Παρασκευή 17/04/2020 
έως και την Δευτέρα του Πάσχα 20/04/2020. 

7. Για κάθε ώρα διδασκαλίας τηρείται από τον διδά-
σκοντα εκπαιδευτικό παρουσιολόγιο Σπουδαστών, ανά 
Τμήμα ή Υποτμήμα, το οποίο θεωρείται από τον Διευ-
θυντή Σχολής. 

8. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./
ΔΕΚΝ, ως υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα των σπουδαστών/-στριών και 
του εκπαιδευτικού προσωπικού τηρεί όλες τις υποχρε-
ώσεις 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). 

9. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 10η 
Απριλίου 2020. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Πειραιάς, 10 Απριλίου 2020

Ο Υπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ    

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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