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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 

Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις: 

α) Της παρ. 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) και 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 19 του ν. 4770 (Α΄ 15). 
β) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων…..» (Α΄  114). 
γ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 
δ) Του ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της Ναυτικής Εκπαίδευσης, μισθολογικές 
ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 204). 
ε) Της αριθ. 2231.2-13/22758/2020/10-04-2020 απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής «Παροχή εξ αποστάσεως Ναυτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις Ακαδημίες 
Εμπορικού Ναυτικού/Πλοιάρχων-Μηχανικών» (Β΄ 1345).       
στ) Της αριθ. Μ 3615.3/03/00/27-10-2000 απόφασης Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Εμπορικής Ναυτιλίας «Έγκριση Κανονισμού Σπουδών Σχολών Πλοιάρχων και 
Μηχανικών (Π-Μ) των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./ΑΕΝ)» (Β΄ 1393). 
ζ) Της αριθ. 2231.2-13/39590/2019/29-05-2019 απόφασης Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Έγκριση του Κανονισμού Σπουδών των 
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./ΑΕΝ)» (Β΄ 2028). 
η) Της αριθ. 2231.2-13/42286/2019/06-06-2019 απόφασης Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού 
των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Σ./Α.Ε.Ν.)» (B΄ 2240). 
θ) Της αριθ. Μ 3615.1/01/13/09-09-2013 απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου 
«Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα ΑΕΝ/Π−Μ» (Β΄ 2303). 
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ι) Της αριθ. 2231.2-9/42341/2019/07-06-2019 απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου 
«Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων και 
Μηχανικών Π−Μ» (Β΄ 2321). 
ια) Της αριθ. 2231.2-13/75116/2020/09-11-2020 απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής «Κανονισμός Σπουδών των Ειδικών Τμημάτων Εκπαίδευσης Πλοιάρχων, 
Μηχανικών, Κυβερνητών και Ηλεκτρολόγων Ε.Ν.» (Β΄ 5042). 

2. Τις προτάσεις για την διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων, καθώς και τις εισηγήσεις των ΑΕΝ 
περί παράτασης των τρεχόντων χειμερινών εξαμήνων διδακτικού έτους 2020-2021 και των 
ημερομηνιών έναρξης της εξεταστικής περιόδου, όπως υποβλήθηκαν μετά τις προτάσεις των 
Εκπαιδευτικών Συμβουλίων των Σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών, ως ακολούθως:  
α) Τα αριθ. 2231.2/01/2021/15-01-2021 και 2231.2/01/21/28-01-2021 έγγραφα ΑΕΝ/ΥΔΡΑΣ 
β) Τα αριθ. 2231.2/35/2021/15-01-2021 και 2231.2/38/2021/18-01-2021 έγγραφα 
ΑΕΝ/ΚΑΛΥΜΝΟΥ 
γ) Τα αριθ. 2231.2/01/2021/18-01-2021 και 2232.19.1/02/2021/27-01-2021 έγγραφα ΑΕΝ/ΣΥΡΟΥ 
δ) Τις ΩΠ 151455/01-2021 και 251900/01-2021 αναφορές ΑΕΝ/ΧΙΟΥ 
ε) Το αριθ. 2232.4/43/2021/20-01-2021 έγγραφο ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
στ) Τα αριθ. 2232.19/1454/2020/10-12-2020 & 2232.19/122/2021/27-01-2021 έγγραφα, καθώς 
και η ΩΠ 141331/01-21 αναφορά ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ζ) Τις Ω.Π. 151400/01-2021 και 281700/01-2021 αναφορές ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 
η) Τα αριθ. 2232.8/01/2021/18-01-2021 και 2232.8/02/2021/19-01-2020 έγγραφα ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ 
θ) Την ΩΠ 171235/01-2021 αναφορά και το αριθ. 2231.2-2/58/2021/28-01-2021 έγγραφο 
ΑΕΝ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ι) Το αριθ. 06/20-01-2021 Πρακτικό ΣΑΕΝ ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ 
ια) Το αριθ. 2231.2/01/2021/18-01-2021 έγγραφο ΑΕΝ/ΚΡΗΤΗΣ 

3. Τα ισχύοντα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας, λαμβανομένης υπόψη της 
τρέχουσας επιδημιολογικής κατάστασης της Χώρας, καθώς και τα θεσπισθέντα προς τον σκοπό 
αυτό μέτρα περί αναστολής κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας και διενέργειας εξετάσεων 
με φυσική παρουσία.  

4. Την αναγκαιότητα αφενός διασφάλισης της κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερης διαχείρισης 
της εύρυθμης λειτουργίας των Σχολών των ΑΕΝ και αφετέρου της αξιοποίησης όλων των 
διαθέσιμων ηλεκτρονικών μέσων για την διενέργεια των εξετάσεων όλων των μαθημάτων, με 
γνώμονα την εμπειρία που αποκτήθηκε από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας των ΑΕΝ 
με τα μέσα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά το προηγούμενο και το τρέχον ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021. 

5. Το αριθ. 2814.1-2/7421/2021/29-01-2021 (Ο.Ε.) Εισηγητικό Σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με το 
οποίο από την εφαρμογή της παρούσας δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος των 
διαθέσιμων πιστώσεων του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.), καθώς και σε βάρος των 
πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ.  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

1. Σύμφωνα με την αριθ. 2231.2-13/22758/2020/10-04-2020 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής «Παροχή εξ αποστάσεως Ναυτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις 
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού/Πλοιάρχων-Μηχανικών» (Β΄ 1345), η εκπαιδευτική διαδικασία 
των προγραμμάτων σπουδών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και στα Ειδικά 
Τμήματα που λειτουργούν στις Α.Ε.Ν., παρέχεται με εξ αποστάσεως διδασκαλία με την μορφή 
της σύγχρονης ή και της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή 
κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία συμπεριλαμβανομένης της 
διενέργειας εξετάσεων.  



 

 
2. Με δεδομένη την ανάγκη ομαλής και απρόσκοπτης ολοκλήρωσης των χειμερινών εξαμήνων του 

τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, εγκρίνονται τα αιτήματα παράτασης της διάρκειας των 
διδακτικών εξαμήνων, οι ημερομηνίες διενέργειας της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου, 
καθώς και οι ημερομηνίες έναρξης των εαρινών εξαμήνων ακαδ. Έτους 2020-2021, όπως έχουν 
υποβληθεί από τις ΑΕΝ. 

 

3. Οι εξετάσεις, οι οποίες καθορίζουν τη βαθμολογία κάθε μαθήματος του προγράμματος σπουδών 
πραγματοποιούνται με γραπτή ή προφορική εξέταση με την χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων 
αξιολόγησης, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) εξασφαλίζεται το 
αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της επιλεγείσας προφορικής ή γραπτής εξέτασης με τη 
χρήση των εν λόγω μέσων, και β) διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής 
νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.  
Για την ορθή υλοποίηση και χρήση των συστημάτων τηλεκπαίδευσης των ΑΕΝ (Ms Teams και 
Open eClass/Maredu) για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εξέτασης επικουρικό ρόλο προς το 
εκπαιδευτικό προσωπικό δύνανται να έχουν οι ορισθέντες υπεύθυνοι/σύνδεσμοι ανά Σχολή. 

 

4. Ο διδάσκων κάθε μαθήματος, στον οποίο έχει ανατεθεί το διδακτικό έργο, επιλέγει τον τρόπο 
αξιολόγησης των σπουδαστών και ενημερώνει σχετικά με κάθε πρόσφορο μέσο τους 
σπουδαστές. Το πρόγραμμα καταρτίζεται με ευθύνη του Διευθυντή της Σχολής, συνυπογράφεται 
από τον Διοικητή της Α.Ε.Ν. και επικοινωνείται έγκαιρα προς όλους τους ενδιαφερομένους. 

 

5. Στην εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου συμμετέχουν οι σπουδαστές/-στριες οι οποίοι/-ες έχουν 
εγγραφεί στα Α΄, Δ΄, και Ε΄ διδακτικά εξάμηνα κατά το τρέχον διδακτικό έτος, και δεν 
απορρίφθηκαν λόγω απουσιών, καθώς και όλοι οι σπουδαστές που έχουν οφειλόμενα 
μαθήματα. 
 

6. Οι απουσίες, κατά την διάρκεια της παροχής εκπαίδευσης με εξ αποστάσεως διδασκαλία 
καταχωρούνται και προσμετρώνται κανονικά για την συμπλήρωση του ανώτατου επιτρεπόμενου 
ορίου απουσιών.  

 

7. Οι σπουδαστές/-στριες που κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 φοίτησαν στο Ε΄ διδακτικό 
εξάμηνο και έμειναν στάσιμοι απουσιών, δύνανται να εγγραφούν εκ νέου στο Ε΄ εαρινό εξάμηνο 
του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. 

 

8. Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια της εξέτασης προκύψει τεχνικό πρόβλημα ή καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο καταστεί ανέφικτη για τεχνικούς λόγους η συμμετοχή στην εξέταση των 
εξεταζόμενων και του εξεταστή καθηγητή, οι Διευθυντές των Σχολών δύνανται να 
επαναπρογραμματίσουν την εξέταση είτε μέχρι την λήξη της εξεταστικής περιόδου 
Φεβρουαρίου είτε σε εμβόλιμη εξέταση κατά τη διάρκεια των εαρινών εξαμήνων του 
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και σε κάθε περίπτωση προ της λήξης αυτών. 

 

9. Στις Σχολές στις οποίες οι καθηγητές έχουν προβεί σε αξιολόγηση της σπουδαστικής 
προσπάθειας (βαθμός προόδου) κατά τη διάρκεια των χειμερινών εξαμήνων, τελική επίδοση 
κάθε μαθήματος αποτελεί ο μέσος όρος της βαθμολογίας της τελικής εξ αποστάσεως εξέτασης 
και του βαθμού προόδου του εξαμήνου. Στις λοιπές Σχολές, στις οποίες δεν έχει ακόμα 
διενεργηθεί από τους καθηγητές αξιολόγηση της επίδοσης των σπουδαστών/-στριών για τα 
τρέχοντα εξάμηνα, δύναται να αξιοποιηθεί ο υπολειπόμενος χρόνος μέχρι την λήξη του 
εξαμήνου για τον σκοπό αυτό. Σε περίπτωση, που αυτό δεν είναι εφικτό, οι σπουδαστές/-στριες 
συμμετέχουν στις τελικές εξετάσεις χωρίς βαθμό προόδου, ενώ τελική επίδοση κάθε μαθήματος 
αποτελεί μόνο ο βαθμός της γραπτής εξ αποστάσεως εξέτασης ανά μάθημα. 
 



 

 

10. Για την ομαλότερη κατά το δυνατόν διεξαγωγή των εξετάσεων και τη διαχείριση τυχόν 
προβλημάτων απαιτείται η ενεργός συμβολή και ο πλήρης συντονισμός των Διοικήσεων των 
Α.Ε.Ν. και των Διευθυντών κάθε Σχολής, με το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς 
και η αξιοποίηση κάθε ανθρώπινου και υλικού πόρου εκάστης. 

 

11. Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης αναφορικά με τον τρόπο και τα μέσα της εξ αποστάσεως 
εξέτασης αφορούν και στα Ειδικά Τμήματα που λειτουργούν στις Α.Ε.Ν. 

 

12. Με απόφαση της ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ, η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», 
καθορίζονται ειδικότερα θέματα υλοποίησης της παρούσας απόφασης σχετικά, κυρίως, με τον 
τρόπο, τα μέσα, τις γενικές οδηγίες, τη διαδικασία ταυτοποίησης των εξεταζόμενων και τήρησης, 
συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, κατά τη διενέργεια των εξετάσεων με 
τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης των σπουδαστών/-στριών για τα εξεταζόμενα 
μαθήματα της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2020-2021, καθώς και τις ασφαλιστικές 
δικλίδες και τα μέσα που θα εφαρμοστούν ενιαία, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και 
η αξιοπιστία της διενέργειας της εξέτασης με μέσα εξ αποστάσεως αξιολόγησης. 
 

13. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.      
 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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