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O Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ 

1.Το άρθρο 90 του "Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του

Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005). 

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-

2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως ισχύει.

3. Την Απόφαση EE με αριθμό C/2008/6479-13/11/2008 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. "Εθνικό Αποθεματικό 

Απροβλέπτων", όπως ισχύει.

4. Τη με αρ.πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την ΚΥΑ ΑΠ 1121/ 408 Δ/Φ03.2.3.2012/ΦΕΚ Β 655-07/03/2012 Σύστασης /Τροποποίησης της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης ή της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα",

6. Το Π.Δ. 117/2012 (ΦΕΚ Α΄ 202/19.10.2012) “Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων” και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2 (δ) αυτού.

7. Την υπ’ αριθμ. 11770/ΕΥΣ 2102 (ΦΕΚ 696/Β/28-3-2013)-15/03/2013 απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για 

πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ 

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

8. Την απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων", που αφορά στην έγκριση 

των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ.Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
(ΕΥΔ ΕΠΑΕ)
Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 56 ΑΘΗΝΑ
Ταχ.Κώδικας : 11527
Πληροφορίες : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΟΥ
Τηλέφωνο :  2107450896
Fax : 2107473666
Email : alexmeli@mou.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ  ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
- ΕΣΠΑ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Κατάρτιση ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης (2012)" με κωδικό 

MIS 447957 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων" 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Προς:

ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
T.K : 185 10

ΑΘΗΝΑ, 19/06/2013
Α.Π. : 4143/1032/Α2
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 5. Φυσικό αντικείμενο της
 πράξης:

Αποφασίζει

την Ένταξη της Πράξης "Κατάρτιση ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης (2012)" στον Αξονα 

Προτεραιότητας "01 - Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη ανθρ. δυναμικού υφιστάμενου συνέπειες απρόβλεπτων 

τοπικών/τομεακών κρίσεων συνδεόμενων με οικονομική/κοινωνική αναδιάρθρωση, συμπερ/νης αυτής που προκαλείται 

από φυσικές καταστροφές, ή με συνέπειες απελευθέρωσης εμπορίου" του Ε.Π. "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων". 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

9. Την με αρ.πρωτ. 6659/1691/Α2-14/12/2012 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "Εθνικό Αποθεματικό 

Απροβλέπτων", για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας "01 - Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη 

ανθρ. δυναμικού υφιστάμενου συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών/τομεακών κρίσεων συνδεόμενων με οικονομική/κοινωνική 

αναδιάρθρωση, συμπερ/νης αυτής που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή με συνέπειες απελευθέρωσης εμπορίου" 

όπως αυτή ισχύει,

10.  Την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 6695/18.12.2012 απάντηση της Ε.Υ, "ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ" για την γεωγραφική κατανομή της 

πράξης.

11.  Το με Α.Π. 3923/11.06.2013 ενημερωτικό σημείωμα της ΕΥΔ ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" για την ανάκληση της

Απόφασης Ένταξης της Πράξης "Κατάρτιση ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης (2012)"

12. Την από 12/6/2013 απάντηση της ΕΥΔ ΟΠΣ για την μεταφορά του ΤΔΠ της Πράξης "Κατάρτιση ανέργων ναυτικών και 

παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης (2012)" από το ΕΠΑΝΑΔ στο ΕΠΕΑΑ.

13.  Την με αρ. πρωτ. 4052/1021/Α2-17.06.2013 αίτηση χρηματοδότησης της πράξης του Δικαιούχου "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ" προς "ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓ/ΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)" για την

ένταξη της πράξης στο Ε.Π. "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων",

14. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της 

πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο αξιολόγησης και στον 

Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,

15. Την με αρ. πρωτ. 4095/1026/Α2/18.6.2013, εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ή Ενδιάμεσης Διαχειριστικής 

Αρχής για την  ένταξης της πράξης στο Ε.Π. "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων".

447957 1. Κωδικός Πράξης:
 (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 3. Δικαιούχος:

1011700 4. Κωδικός Δικαιούχου:

Ε0908

 2. Κωδικός ΠΔΕ 
 Πράξης:

 2.1.Κωδικός ΣΑ:

 2.2.Κωδικός Πράξης 
 ΣΑ:

2012ΣΕ09080001

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
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Στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) Πλοιάρχων - 
Μηχανικών παρέχεται η αναγκαία επαγγελματική κατάρτιση - επιμόρφωση σε 
ναυτικούς προκειμένου να αποκτήσουν τα αναγκαία επαγγελματικά προσόντα, 
προσαρμοσμένα στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις της ειδικότητάς τους. Το 
Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού οργανώθηκε και άρχισε να 
λειτουργεί από το έτος 1973 με σκοπό: Α) Την κατάλληλη προπαρασκευή των 
υποψηφίων για την απόκτηση του διπλώματος Πλοιάρχων-Μηχανικών Α’ & Β’ τάξης 
ΕΝ Β) Την μετεκπαίδευση των διπλωματούχων Πλοιάρχων-Μηχανικών προς παροχή 
ειδικών και συμπληρωματικών γνώσεων αναλόγων με τις σημειούμενες μεταβολές και 
τεχνολογικές εξελίξεις στα εμπορικά πλοία. 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ :ΚΕΣΕΝ /ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 
Περιοχή Εφαρμογής : Αγ. Ιωάννη Ρέντη.
Λειτουργούν τα Τμήματα που περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενους κύκλους με τη 
κάτωθι μορφή : 
1.ΤΜΗΜΑ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α’ ΤΑΞΗΣ:  Δύο (2) ανεξάρτητοι κύκλοι υποχρεωτικής 
παρακολούθησης διάρκειας 204 ώρες έκαστος. Αναλυτικά ΚΥΚΛΟΣ Α΄/ ΚΥΚΛΟΣ Β΄
189 ώρες διδασκαλίας συν 15 ώρες εξεταστική , συνολικά 204 ώρες. Κάθε τμήμα 
παρακολουθούν 35 σπουδαστές και έχει χρονική διάρκεια 27 ημερών συν 5 ημερών η 
εξεταστική. 
2. ΤΜΗΜΑ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β’ ΤΑΞΗΣ:  Ένας Εισαγωγικός κύκλος  και δύο (2) 
ανεξάρτητοι κύκλοι διάρκειας 204 ωρών έκαστος όλοι υποχρεωτικής 
παρακολούθησης. Η διάρκεια κάθε κύκλου των υποψηφίων Πλοιάρχων Α’ και Β’ 
τάξης είναι 32 εργάσιμες ημέρες  στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η εξεταστική 
περίοδος. 
3. Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: Ένας  Κύκλος διάρκειας 60 ωρών ( 54 ώρες διδασκαλίας 
συν 6 ώρες εξεταστική) με  θεματικές ενότητες (ΝΗΟ- ΡΑΝΤΑΡ- EPS-Δορυφορική 
Ναυτιλία). Στους σπουδαστές τoυ ΚΕΣΕΝ/ Πλοιάρχων κατά τον χρόνο της 
υποχρεωτικής τους φοίτησης για την απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου Α’ και Β’ 
τάξης καταβάλλεται επιδότηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με Υ.Α. 
4. Ειδικά Τμήματα ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ:  Τα τμήματα αυτά τα οποία λειτουργούν στο 
ΚΕΣΕΝ /Πλοιάρχων, τα παρακολουθούν άνεργοι Ναυτικοί , προκειμένου να
αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις και να πιστοποιηθούν με τα αντίστοιχα
διπλώματα για να ναυτολογηθούν στους αντίστοιχους τύπους πλοίων.
i) Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης στην Ασφάλεια Δ/Ξ πετρελαιοφόρων.
Ένας (1) ανεξάρτητος κύκλος διάρκειας πενήντα (50) ωρών.
ii) Τμήμα Ειδικής Εκπαίδευσης στην Ασφάλεια πετρελαιοφόρων.
Ένας (1) ανεξάρτητος κύκλος διάρκειας εξήντα δύο (62) ωρών. Το παραπάνω τμήμα
το παρακολουθούν εκτός από τους Αξιωματικούς καταστρώματος και τα κατώτερα
πληρώματα που επιθυμούν να ναυτολογηθούν σε τέτοιους τύπους πλοίων.
iii) Τμήμα Ειδικής Εκπαίδευσης στην Ασφάλεια Δ/Ξ μεταφοράς χημικών προϊόντων
Ένας (1) ανεξάρτητος κύκλος διάρκειας πενήντα (50) ωρών.
iv) Τμήμα Ειδικής Εκπαίδευσης στην Ασφάλεια υγραεριοφόρων.
Ένας (1) ανεξάρτητος κύκλος διάρκειας εξήντα δύο (62) ωρών.
5.Ειδικό Σχολείο Ασφάλειας επι Ε/Γ-Ο/Γ (RO-RO/Passangers):
Ένας (01) ανεξάρτητος κύκλος διάρκειας σαράντα δύο(42) ωρών. Φοιτούν όλοι οι
Αξιωματικοί
6. CRISIS/CROWD MANAGEMENT:
Ένας (01) κύκλος διάρκειας έξι (06) ωρών. Φοιτούν Κατώτερα πληρώματα την
τελευταία μέρα τον ανώτερου (5) σχολείου.
7.Ειδικό Σχολείο Προσομοιωτή Χειρισμών Γέφυρας (BRM-BTM-BMS):
Ένας (01) ανεξάρτητος κύκλος διάρκειας τριάντα (30) ωρών. Φοιτούν Πλοίαρχοι Α΄και
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Β΄Τάξης .
8.Ειδικό Σχολείο Ηλεκτρονικών Χαρτών (ECDIS) :
Ένας (01) ανεξάρτητος κύκλος διάρκειας τριάντα (30) ωρών, στο οποίο φοιτούν
Πλοίαρχοι Α΄και Β΄τάξης.
9.Ειδικό Σχολείο Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS CODE):
Ένας (01) ανεξάρτητος κύκλος, το οποίο αποτελείται από δύο (02) τμήματα i) CSO
(Ασφάλεια Λιμενικών Εγκαταστάσεων), διάρκειας δεκαοχτώ (18) ωρών. Ii) SSO
(Ασφάλεια Πλοίου),διάρκειας δώδεκα (12) ωρών. Στα ανωτέρω τμήματα φοιτούν
Αξιωματικοί Πλοίαρχοι.
10. Ειδικό Σχολείο Ιατρικής Μέριμνας (MEDICAL CARE):
Ένας (01) ανεξάρτητος κύκλος, διάρκειας τριάντα έξι (36) ωρών, στο οποίο φοιτούν
Πλοίαρχοι Α΄και Β΄ τάξης.
11. Ειδικό Σχολείο "AUTOMATIC RADAR PLOTTING AID" "ARPA" :
Ένας (01) ανεξάρτητος κύκλος, διάρκειας τριάντα (30) ωρών, στο οποίο φοιτούν
Πλοίαρχοι Ά και Β΄ τάξης.
12. Ειδικό Σχολείο Πληροφορικής :
Ένας (01) ανεξάρτητος κύκλος, διάρκειας τριάντα (30) ωρών, στο οποίο φοιτούν
Πλοίαρχοι Ά , Β΄ και Γ΄ τάξης.
13. Ειδικό Σχολείο Δορυφορικής Α΄Πλοιάρχων :
Ένας (01) ανεξάρτητος κύκλος, διάρκειας δώδεκα (12) ωρών.
14. Ειδικό Σχολείο BRM-BMS-BTM:
Ένας (01) ανεξάρτητος κύκλος, διάρκειας έξι (06) ωρών, το οποίο παρακολουθούν
σπουδαστές που κατέχουν το παλαιό πτυχίο BMS
15. Ειδικό Σχολείο Επικίνδυνων Φορτίων σε πακέτα "ΗΑΖΜΑΤ":
Ένας (01) ανεξάρτητος κύκλος, διάρκειας έξι (06) ωρών, το οποίο παρακολουθούν
Πλοίαρχοι Ά και Β΄τάξης.
- ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ
(15) ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ.
- Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης αποστέλλεται από το ΚΕΣΕΝ-Π ονομαστική
κατάσταση επιτυχίας στην ΔΕΚΝ Δ΄και κατόπιν χορηγείται το αποδεικτικό Ναυτικής
ικανότητας
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ :ΚΕΣΕΝ /ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Περιοχή Εφαρμογής
:Αγ. Ιωάννη Ρέντη Λειτουργούντα Τμήματα που περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενους
κύκλους με τη κάτωθι μορφή :
1.ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α’ ΤΑΞΗΣ:
Δύο (2) ανεξάρτητοι κύκλοι σπουδών υποχρεωτικής παρακολούθησης διάρκειας
232 ωρών και 235 έκαστος.
Α΄ ΚΥΚΛΟΣ 217 ώρες διδασκαλίας συν 15 ώρες εξεταστική , σύνολο 232 ώρες
Β΄ ΚΥΚΛΟΣ 217 ώρες διδασκαλίας συν 18 ώρες εξεταστική , σύνολο 235 ώρες
2.ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Β’ ΤΑΞΗΣ:
Εισαγωγικός κύκλος διάρκειας 232 ωρών και δύο (2) ανεξάρτητοι κύκλοι σπουδών
διάρκειας 235 ωρών έκαστος όλοι υποχρεωτικής παρακολούθησης. Η διάρκεια
κάθε κύκλου των υποψηφίων Α’ και Β’ Μηχανικών είναι 37 εργάσιμες ημέρες.
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 217 ώρες διδασκαλίας συν 15 ώρες εξεταστική , σύνολο
232 ώρες
Α΄και Β΄ΚΥΚΛΟΣ 217 ώρες διδασκαλίας συν 18 ώρες εξεταστική , σύνολο 235
ώρες
Στους σπουδαστές του ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ κατά τον χρόνο της υποχρεωτικής τους
φοίτησης για την απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Α’ και Β’ τάξης καταβάλλεται
επιδότηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με Υ.Α.
3.Ειδικό σχολείο Προσομοιωτή μηχανοστασίου - ηλεκτρικά πνευματικά συστήματα
ελέγχου:
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Το τμήμα αυτό το οποίο λειτουργεί στο ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ το παρακολουθούν
άνεργοι μηχανικοί Α’, Β’ τάξης προκειμένου να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις
και να πιστοποιηθούν με το αντίστοιχο δίπλωμα.
Είναι ένας (1) ανεξάρτητος κύκλος διάρκειας πενήντα (50) ωρών.
Σημειώνεται:
Ι) Ανάλογα με τον αριθμό σπουδαστών ανα τμήμα, ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ 30 εως
40 ατόμων στις εργαστηριακές ασκήσεις κατανέμονται σε ομάδες σπουδαστών με
συνέπεια να πραγματοποιείται διαφορετικός πρόσθετος αριθμός ωρών.
ΙΙ) Πλην των εξετάσεων που αντιστοιχούν στους κύκλους διενεργείται εξεταστική
συνεχούς ικανότητας στην οποία συμμετέχουν Μηχανικοί- Πλοίαρχοι Α΄, Β΄και Γ΄
τάξης, οι οποίοι τα τελευταία πέντε (05)χρόνια δεν έχουν Υπηρεσία σε πλοίο με
Ελληνική σημαία διάρκειας ενός (01) χρόνου ή οχτώ (08) μήνες Υπηρεσία τα
τελευταία τέσσερα (04) χρόνια
ΙΙΙ) Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης αποστέλλεται από τα ΚΕΣΕΝ ονομαστική
κατάσταση επιτυχίας στην ΔΕΚΝ Δ΄και κατόπιν χορηγείται το αποδεικτικό Ναυτικής
Ικανότητας .
Στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ)ΡΗ/ΡΕ παρέχεται
η αναγκαία επαγγελματική κατάρτιση - επιμόρφωση σε ναυτικούς προκειμένου να
αποκτήσουν τα αναγκαία επαγγελματικά δικαιώματα, προσαρμοσμένα στις
σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις της ειδικότητάς τους. Το Κέντρο Επιμόρφωσης
Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού ΡΗ-ΡΕ πρωτολειτούργησε το 1961 με άλλη μορφή και
με σκοπό:
Α) Την κατάλληλη προπαρασκευή των υποψηφίων για την απόκτηση του διπλώματος
Ραδιοτηλεγραφητών Α’ τάξης.
Β) Την κατάλληλη προπαρασκευή και παροχή ειδικών και συμπληρωματικών
γνώσεων των Πλοιάρχων Α’, Β’ και Γ’ τάξεως ΕΝ για την απόκτηση πτυχίων GO,
επιμόρφωση Ραδιοτηλεγραφητών σε θέματα ηλεκτρονικής δορυφορικών επικοινωνιών
συστημάτων GMDSS
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ : ΚΕΣΕΝ /ΡΗ-ΡΕ Περιοχή Εφαρμογής :
Ασπρόπυργος Λειτουργούν τα παρακάτω Τμήματα :
1.ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΩΝ Α’ ΤΑΞΗΣ:
Ενας (1) ανεξάρτητος κύκλος διάρκειας 182 ωρών και 2 ώρες εξετάσεις (οι 147
ώρες είναι υποχρεωτικής παρακολούθησης και οι 35 είναι προαιρετικής). Η διάρκεια
του κύκλου είναι 22 εργάσιμες ημέρες. Φοιτούν οι υποψήφιοι ραδιοτηλεγραφητές Α’
τάξης.
2.ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Β’ ΤΑΞΗΣ (REC) :
Δύο (2) ανεξάρτητοι κύκλοι σπουδών διάρκειας 154 ωρών έκαστος. Η διάρκεια του
κύκλου είναι 44 εργάσιμες ημέρες και 8 ημέρες εξετάσεων. Φοιτούν οι υποψήφιοι
ραδιοηλεκτρονικοί ΄Α΄ και Β’ τάξης.
3.ΤΜΗΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (GOC) :
Ενας (1) ανεξάρτητος κύκλος διάρκειας 150 ωρών (142 ώρες φοίτηση και 6 με 8
ώρες εξετάσεις), 22 εργάσιμων ημερών. Φοιτούν Πλοίαρχοι πάσης τάξης -
ραδιοτηλεγραφητές Α’ και Β’ τάξης καθώς και οι έχοντες δίπλωμα Πρακτικού
Πλοιάρχου απόφοιτοι τουλάχιστον τριτάξιου γυμνασίου.
4.ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (GOC):
Ενας (1) ανεξάρτητος κύκλος διάρκειας 63 ωρών και 6 με 8 ώρες εξετάσεις , 10
εργάσιμων ημερών. Φοιτούν απόφοιτοι ΑΕΝ Πλοιάρχων εναλλασσόμενης
εκπαίδευσης.
5.TMHMA ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (NHO) –ΡΑΝΤΑΡ:
Συνολική διάρκεια 84 ωρών φοίτησης και 8 ώρες εξετάσεις. Φοιτούν Πλοίαρχοι Γ’
τάξης - πρακτικοί πλοίαρχοι και ραδιοτηλεγραφητές Β’ τάξης. Στους σπουδαστές του
ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ κατά τον χρόνο της υποχρεωτικής τους φοίτησης για την απόκτηση
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διπλώματος Ρ/Η-Ρ/Ε Β’ τάξης (Ραδιοηλεκτρονικών Β’ τάξης) καταβάλλεται
επιδότηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με Υ.Α.
6.Χειριστές GMDSS Περιορισμένης Χρήσης (ROC):
Ενας (1) ανεξάρτητος κύκλος διάρκειας 40 ωρών, στο οποίο φοιτούν υποψήφιοι και
κάτοχοι πτυχίων Κυβερνητών Α΄, Β΄και Γ΄τάξης Κυβερνητών ρυμουλκών και
Τουριστικών Θαλαμηγών καθώς επίσης και κάτοχοι διπλώματος πρακτικού
Πλοιάρχου.
Η φοίτηση είναι 5 ημέρες στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η εξεταστική περίοδος .
Φοιτούν υποψήφιοι και κάτοχοι πτυχίων Κυβερνητών Α΄Β΄Γ΄ τάξης Κυβερνητών
Ρυμουλκών και Τουριστικών Θαλαμηγών καθώς επίσης και κάτοχοι διπλώματος
πρακτικού Πλοιάρχου.
7. Μικρής Εμβέλειας (Περιοχής Α1 SRC):
Ενας (1) ανεξάρτητος κύκλος διάρκειας 16 ωρών, στο οποίο φοιτούν Υποψήφιοι και
κάτοχοι άδειας χειριστού πηδαλιούχου , κάτοχοι επαγγελματικής άδειας με
βεβαίωση της οικείας Λιμενικής Αρχής με τα στοιχεία του επαγγελματικού αλιευτικού
σκάφους του οποίου ασκούν τη διακυβέρνηση, Κυβερνήτες οι οποίοι στερούνται
πτυχίου RO-GMDSS, Ναύκληροι που ασκούν διακυβέρνηση σκαφών για τα οποία
προβλέπεται πτυχίο χειριστή μικρής εμβέλειας GMDSS
8. ΝΗΟ-ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ
ΠΗΔΑΛΙΑ –ΔΡΟΜΟΜΕΤΡΑ –ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ – ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΠΥΞΙΔΕΣ –
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΝΑΥΣΙ ΠΛΟΪΑ – ΡΑΝΤΑΡ :
Ενας (1) ανεξάρτητος κύκλος διάρκειας 35 ωρών. Φοιτούν Κυβερνήτες Α, Β΄και
Γ΄τάξης , Κυβερνήτες ρυμουλκών και Τουριστικών Θαλαμηγών, κάτοχοι πτυχίου
STCW 1978 προκειμένου να το αντικαταστήσουν.
9.ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (RO):
Ενας (1) ανεξάρτητος κύκλος διάρκειας 32 ωρών. Φοιτούν Πλοίαρχοι πάσης τάξης
και απόφοιτοι ειδικού τμήματος Πλοιάρχων Γ΄τάξης, κάτοχοι πιστοποιητικού
Ραδιοτηλεφωνίας καθώς και Ραδιοτηλεγραφητές Α΄και Β΄τάξης.
- Πλην των εξετάσεων που αντιστοιχούν στους κύκλους , διενεργείται εξεταστική
συνεχούς ικανότητας για τα τμήματα :
• ΤΜΗΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ(GOC)
• ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ GMDSS ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ROC)
• ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Β΄ ΤΑΞΗΣ (REC)
Στην οποία συμμετέχουν αξιωματικοί οι οποίοι τα τελευταία 5 χρόνια δεν έχουν
Υπηρεσία σε πλοίο με Ελληνική σημαία διάρκειας 1 χρόνου , η 8 μήνες Υπηρεσία τα
τελευταία 4 χρόνια .
Η ανωτέρω εξεταστική διενεργείται σε μια ημέρα και διαρκεί 3 ώρες.
Ο αριθμός των σπουδαστών σε κάθε αίθουσα , ορίζεται ανάλογα με την προσέλευση.
Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης αποστέλλεται από τα ΚΕΣΕΝ ονομαστική
κατάσταση επιτυχίας στο ΔΕΚΝ Δ΄και κατόπιν χορηγείται το αποδεικτικό Ναυτικής
Ικανότητας .
Εξαιρείται ο κύκλος ΜΙΚΡΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α1 SRC) για τον οποίο
χορηγείται από το ΚΕΣΕΝ το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι Ακαδημίες Ε. Ν. δύναται να αναλάβουν μόνες
ή σε συνεργασία με ιδρύματα ή φορείς την διοργάνωση ειδικών προγραμμάτων
εξειδίκευσης, επιμόρφωσης ,μετεκπαίδευσης και συνεχιζόμενης κατάρτισης τα οποία
απευθύνονται σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας με σκοπό την
επιμόρφωση και την ενημέρωση σε θέματα που προκύπτουν από την εξέλιξη της
επιστήμης της ναυτιλίας ή την κατάρτιση σε εξειδικευμένους επαγγελματικούς τομείς
που αναπτύσσονται λόγω της εξέλιξης αυτής.(Ν 2638/98 Άρθρο 23)
ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ :ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΝ /ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Περιοχή Εφαρμογής :Ασπρόπυργος Λειτουργούντα Τμήματα που περιλαμβάνουν
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επαναλαμβανόμενους κύκλους με τη κάτωθι μορφή :
1. Ειδικό Τμήμα Πλοιάρχων Γ΄ Τάξης – Ειδικό Τμήμα Κυβερνητών:
Περιλαμβάνονται Α΄ΚΥΚΛΟΣ .
175 ώρες διδασκαλίας ( 5 εβδομάδες*5 ημέρες*7 ώρες) συν 21 ώρες εξεταστική ,
σύνολο 196 ώρες
Τον παρακολουθούν Πλοίαρχοι Γ΄ απόφοιτοι Ναυτικών Λυκείων και Κυβερνήτες
Β1΄ ΚΥΚΛΟΣ
455 ώρες διδασκαλίας (13 εβδομάδες*5 ημέρες*7 ώρες) συν 21 ώρες εξεταστική ,
σύνολο 476 ώρες σύνολο
Τον παρακολουθούν μόνο οι Πλοίαρχοι Γ΄
Β2 ΄ΚΥΚΛΟΣ
245 ώρες διδασκαλίας ( 7 εβδομάδες*5 ημέρες*7 ώρες) συν 18 ώρες εξεταστική 263
ώρες σύνολο
Τον παρακολουθούν Κυβερνήτες και R/K
Πλην των εξετάσεων που αντιστοιχούν στους κύκλους , διενεργείται εξεταστική
συνεχούς ικανότητας η οποία είναι προφορική και διαρκεί μια ημέρα
2. Ειδικό Τμήμα Μηχανικών Γ ΄ Τάξης:
Περιλαμβάνονται
Α΄ Β΄ ΚΥΚΛΟΣ
245 ώρες διδασκαλίας συν 21 ώρες εξεταστική , σύνολο 266 ώρες
Τους παρακολουθούν οι πρακτικοί μηχανικοί καθώς και οι απόφοιτοι Ναυτικών
Λυκείων.
Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ
420 ώρες διδασκαλίας συν 15 ώρες εξεταστική 435 ώρες σύνολο
Τον παρακολουθούν μόνο οι Απόφοιτοι Ναυτικών Λυκείων.
Ο αριθμός των σπουδαστών σε κάθε αίθουσα, ορίζεται ανάλογα με την προσέλευση.
Στους σπουδαστές των παραπάνω τμημάτων κατά το χρόνο της υποχρεωτικής τους
φοίτησης για την απόκτηση διπλωμάτων Πλοιάρχων - Μηχανικών Γ’ τάξης ή
Κυβερνητών καταβάλλεται ημερήσια επιδότηση κατάρτισης, το ύψος της οποίας
καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση.
Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης παρέχεται από την σχολή Πιστοποιητικό
εκπαίδευσης το οποίο ο σπουδαστής καταθέτει στο αρμόδιο τμήμα ΔΕΚΝ Δ΄και
κατόπιν χορηγείται το αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας .
ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ Περιοχή Εφαρμογής :Πειραιάς
Παρέχεται επαγγελματική κατάρτιση σε ναυτικούς, απόφοιτους τουλάχιστον
Δημοτικού Σχολείου, μετά από διετή συνολική θαλάσσια υπηρεσία. Η εκπαίδευση
γίνεται στη περιοχή του Πειραιά αρχίζει από την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και
διαρκεί 78 εργάσιμες ημέρες( 74 ημέρες διδασκαλίας , συν 4 ημέρες εξετάσεων ) &
συνολικό αριθμό 455 ωρών , συμπεριλαμβανομένων των ωρών εξετάσεων.
Μετά την επιτυχή αποφοίτησή τους, οι σπουδαστές και αφού συμπληρώσουν τριετή
θαλάσσια υπηρεσία λαμβάνουν την άδεια θαλαμηπόλου Α’ τάξης Ε.Ν.
Στους σπουδαστές κατά το χρονικό διάστημα της φοίτησης τους στην ανωτέρω σχολή
καταβάλλεται επιδότηση ,το ύψος της οποίας ρυθμίζεται με Υ.Α
Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω περιόδου παρέχεται από την σχολή
πιστοποιητικό εκπαίδευσης το οποίο ο σπουδαστής καταθέτει στο αρμόδιο τμήμα
ΔΕΚΝ Δ΄ για την έκδοση του σχετικού Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας .
Tις προαναφερόμενες σχολές συνεχιζόμενης κατάρτισης, προσέρχονται, εγγράφονται,
παρακολουθούν και πιστοποιούνται, Ναυτικοί που κατά την περίοδο της κατάρτισης
είναι αποναυτολογημένοι, και οι οποίοι προέρχονται από όλη την χώρα.
Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι ωφελούμενοι από το έργο καταρτιζόμενοι
Ναυτικοί, συμμετέχουν από όλη τη χώρα , δεν είναι δυνατή η χωροθέτηση των
ωφελούμενων της πράξης στις επί μέρους περιφέρειες της χώρας.
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 7. Δείκτες Εκροών 
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

5034 Αριθμός ανέργων που συμμετείχαν σε ενέργειες κατάρτισης Αριθμός  7,250.00

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΠΟ Ε.Π.

Άμεσες Δαπάνες

Έμμεσες Δαπάνες βάσει παραστατικών

 3,662,400.00

 177,600.00

 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 36 (μήνες)

ΣΥΝΟΛΑ 

 9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015 

 3,840,000.00  3,840,000.00

 i.χωρίς ΦΠΑ

 i.χωρίς ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 ii.ΦΠΑ

 3,662,400.00

 177,600.00

 0.00

 0.00

Βάσει 
Παραστατικων

Βάσει 
Παραστατικων

 3,662,400.00

 177,600.00

Σύνολο (1)

Σύνολο (2)

 3,662,400.00

 177,600.00

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 3,840,000.00 Ευρώ 

 6. Παραδοτέα πράξης: Τα Παραδοτέα της πράξης είναι οι κάτωθι τέσσερις κύκλοι κατάρτισης:
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
Ε.Ν
2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ - ΓΝΩΣΕΩΝ 
ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ΄
ΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 
ΑΡΧΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑΕΝ)
4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ
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Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής των
Όρων της Απόφασης Ένταξης,  το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

O Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

Γεώργιος Γιαννούσης

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 ανέρχεται σε  3,840,000.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1)  3,840,000.00 ευρώ και Π/Υ(2)
  0.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται

Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) :

1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1):  3,840,000.00 (ποσό
    σε ευρώ).
     

ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε0908
Φορέας ΣΑ: 1011700
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2012ΣΕ09080001
 

Π/Υ (1)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης
2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, Διεύθυνση Δημοσίων 
Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ (Φορέας Χρηματοδότησης) 
3.Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής ΕΠ 
4.Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
5. ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ
6. ΕΥΣΕΚΤ
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