ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΔΝΕ αποτελεί μια εκ των τριών μεγάλων Διοικήσεων
του ΠΝ και το κύριο της έργο εστιάζεται στην εκπαίδευση των
στελεχών. Η λειτουργία της ΔNE έχει αφετηρία στα χρόνια του
απελευθερωτικού αγώνα (1830) ενώ σχηματοποιείται
οργανωτικά το 1920. Προκειμένου να συνεχίσει να
ανταποκρίνεται στο έργο της, στη διάρκεια της ιστορίας της
εξελίσσεται, παρακολουθεί και ενσωματώνει καινοτόμες ιδέες
ενώ εναρμονίζεται στις νέες απαιτήσεις που προκύπτουν. Το
παρόν ηλεκτρονικό έντυπο επιδιώκει την ενημέρωση των
στελεχών του ΠΝ, για το έργο της ΔΝΕ σήμερα και τους στόχους
τους οποίους έχει θέσει κατά προτεραιότητα προς επίτευξη.
Καινοτόμες τεχνολογίες, έρευνα, παρεχόμενη εκπαίδευση
καθώς και δράσεις για την πιο άρτια επαγγελματική κατάρτιση
των στελεχών του ΠΝ θα είναι από τις βασικές πληροφορίες
που θα παρουσιάζονται στο περιοδικό ενημερωτικό φυλλάδιο.
Δευτερευόντως θα παρέχεται ενημέρωση και για λοιπές
δραστηριότητες όπως κοινωνική προσφορά. Παρατηρήσεις και
τυχόν σχόλια/προτάσεις για τη βελτίωση της δομής του
παρόντος εντύπου καθώς και της αποτελεσματικότερης
ενημέρωσης των στελεχών είναι ευπρόσδεκτες.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
ΟΚΤ-ΔΕΚ 17

ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Απορρόφηση αλλαγών από την έγκριση των οργανισμών ΣΔΕΠΝ-ΣΜΥΝ. Οι
πρόσφατες εγκρίσεις των οργανισμών ΣΔΕΠΝ και ΣΜΥΝ (ΠΔ) επιτάσσουν την άμεση
προσαρμογή δομών και εκπαιδευτικού περιεχομένου προγραμμάτων σπουδών.

Για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο μέχρι και το Δεκέμβριο 2017,
διενεργήθηκαν συνολικά στο ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ, 88 σχολεία, εκ των οποίων 5
σταδιοδρομικά και 83 επιμορφωτικά.

Επιπρόσθετα διενεργήθηκαν 6 εκπαιδευτικές σειρές στο σχολείο αντιμετώπισης
διαρροής σε ΠΠ (FC-1), επ’ ωφελεία Διοικήσεων ΑΣ, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν
στον Κατάλογο Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εσωτερικού (ΚΕΠΕ).

Στο πλαίσιο βελτιστοποίησης της παρεχόμενης εκπαίδευσης, καταβλήθηκε
προσπάθεια ενίσχυσης αυτής, με πρακτική εν πλω στα αντίστοιχα σχολεία, συμμετοχή
μαθητών σε μεγάλες εθνικές, διακλαδικές ασκήσεις και σε πλόες στο πλαίσιο
επιχειρήσεων και τεχνικών εξειδικευμένων αντικειμένων.


Στη Σχολή Ε/Β του ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ διενεργήθηκαν επ’ ωφελεία:
α.
Ιδιωτικού Φορέα:
Δύο σχολεία με την ονομασία «Βασικό Σχολείο Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς
(FF-1)» (3-5/10/2017, 12-14/12/2017), με συμμετοχή είκοσι τριών (23) ατόμων από
εγχώριες ναυτιλιακές εταιρίες.
β.
Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας:
(1) Ένα «Βασικό Σχολείο Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς (FF-1)» με συμμετοχή
6 στελεχών από τις ΕΔ του Ισραήλ (1/11/2017).
(2) Ένα «Βασικό Σχολείο Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς (FF-1)» με συμμετοχή
στελέχους από τις ΕΔ του Μαυροβουνίου (από 13-15/11/2017).

Στο πλαίσιο επιμόρφωσης πέραν του ωραρίου, διεξήχθησαν 7 εσπερινές διαλέξεις
εθελοντικής επιμόρφωσης από προσωπικό ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ (60%) και λοιπών
υπηρεσιών του ΠΝ (απόφοιτοι ΣΕΕΠΝ (40%) στα κάτωθι θέματα:
α.
Ηγεσίας
β.
Προσωπικής βελτίωσης
γ.
Θέματα γενικού ενδιαφέροντος
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ –
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Ε.Μ.Π.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τα εργαστήρια Κατεργασίας Υλικών (ΕΚΥ) και
Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας (ΕΟΧΤ), αναπτύχθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:
α.
Εκπαίδευση στο αντικείμενο, κατασκευής ανταλλακτικών με τη μέθοδο
τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing), επ’ ωφελεία ΣΑΕΠ ΜΗΧ, από 11 έως 13
Δεκεμβρίου 2017. Παράλληλα προγραμματίζονται εκπαιδευτικές διαλέξεις επί του
συγκεκριμένου αντικειμένου εντός του διμήνου Φεβ-Μαρ 18.
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β.
Πραγματοποιήθηκαν 2 επισκέψεις των Δοκίμων Υπαξιωματικών του 3ου
έτους στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, όπου ήρθαν σε επαφή με αντικείμενα
ενδιαφέροντος των εργαστηρίων Κατεργασίας Υλικών και Ατμοκίνητων Λεβήτων.


Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τα εργαστήρια Ηλεκτρονικών Αισθητήρων (ΕΗΑ):
α.
Έγινε συνάντηση με τον υπεύθυνο καθηγητή του εργαστηρίου, προκειμένου
να εξεταστούν αντικείμενα κοινών ερευνητικών προγραμμάτων με τη ΣΜΥΝ, από την
οποία προτάθηκε ως υπό διερεύνηση, έργο για τη «Μαγνητομετρία».
β.
Δόθηκε η δυνατότητα σε στελέχη του ΠΝ για τη συμμετοχή σε μαθήματα
μέρους μεταπτυχιακού προγράμματος υπό καθεστώς απλής παρακολούθησης. Στην εν
λόγω δράση συμμετείχαν συνολικά 5 στελέχη.
γ.
Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των Δοκίμων Υπαξιωματικών του 3ου έτους
(ειδικοτήτων ΗΝ/ΡΕ και ΗΝ/ΔΒ), στο ΕΥΑ στις 30 Οκτ 17, κατά τη διάρκεια της οποίας
παρακολούθησαν διάλεξη με θέμα «Μηχανικοί Αισθητήρες».
δ.
Διεξήχθησαν διαλέξεις / workshops από καθηγητή του ΕΗΑ σε χώρο του ΠΝ
επ’ ωφελεία στελεχών του, με θεματικές ενότητες μαγνητομετρία, πρόβλεψη αστοχιών
σε χαλύβδινες κατασκευές και προηγμένες τεχνολογίες της εγχώριας παραγωγής.

Παράλληλα είναι σε εξέλιξη συνολικά είκοσι 24 δράσεις σε ερευνητικό και
εκπαιδευτικό επίπεδα.
NORSAFE

Στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης που έχει υπογραφεί από τον Ιανουάριο
2017 με την NORSAFE HELLAS SA (εταιρεία κατασκευής σωστικών και πλωτών
μέσων) για την παροχή Μαθημάτων Κατάρτισης, που πραγματοποιούνται στη Σχολή
Ελέγχου Βλαβών του ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ, υλοποιήθηκαν κατά το τελευταίο τρίμηνο 2
εκπαιδεύσεις σε 14 συνολικά άτομα ανωτέρω εταιρείας, στις 3 Νοεμβρίου και 5
Δεκεμβρίου 2017.
HELMEPA

Στο πλαίσιο συνεργασίας του ΠΝ με την HELMEPA για αδαπάνως συμμετοχή
στελεχών του σε εκπαιδευτικά προγράμματα εν λόγω εταιρείας (Ετήσιο επιμορφωτικό
πρόγραμμα, σεμινάρια προσομοιωτή γεφύρας), από τον Οκτώβριο έως και τον
Δεκέμβριο 2017, επιμορφώθηκαν 19 Αξιωματικοί του Αρχηγείου Στόλου.
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΕ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΝΑΤΟ ΚΑΙ PARTNERS
Στις 30 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη επιτελών της Νατοϊκής
δύναμης SNMG2, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εκπαιδευτικές δυνατότητες της
Σχολής ΕΒ του ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ, στο πλαίσιο της οποίας έλαβε χώρα επίδειξη των
δυνατοτήτων των προσομοιωτών πυρκαγιάς, διαρροής και διαφυγής, καθώς και
ενημέρωση επί των σχολείων που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ανώτατης
Διοίκησης Μετεξέλιξης του ΝΑΤΟ (Allied Command Transformation - ACT) στην
κατηγορία «Listed» ως ακολούθως:
α.
Βασικό Σχολείο Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς (FF-1).
β.
Προκεχωρημένο Σχολείο Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς (FF-2).
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γ.
δ.

Σχολείο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Προσομοιωτών Σχολής «Ε/Β» (FF-6).
Σχολείο Προκεχωρημένων Τεχνικών Κατάσβεσης (FF-7).
ΣΧΕΣEΙΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ

Συνδρομή με μέσα και προσωπικό σε αποκατάσταση ζημιών στη Μάνδρα
Αττικής
Από 21 Νοεμβρίου έως 06 Δεκεμβρίου 17, προσωπικό των υπηρεσιών του
συγκροτήματος ΔΝΕ συμμετείχε σε εργασίες καθαρισμού πληγείσας περιοχής με
διάθεση 11 ατόμων, 1 φορτηγού οχήματος και 1 υδροφόρας σε καθημερινή βάση.
Συνδρομή με μέσα και προσωπικό σε απορρύπανση ακτών λόγω ναυαγίου Δ/Ξ
ΑΓ. ΖΩΝΗ 2
Στις 17, 19 και 21 Σεπτεμβρίου 2017, προσωπικό των υπηρεσιών του
συγκροτήματος ΔΝΕ συμμετείχε σε εργασίες απορρύπανσης ακτών μετά τη βύθιση του
πετρελαιοφόρου ΑΓ. ΖΩΝΗ 2, στις περιοχές Γλυφάδας, Αλίμου και Σαλαμίνος με είκοσι
24 άτομα και 1 λεωφορείο.
Πιστοποίηση σε βασικές γνώσεις πληροφορικής
Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του ΠΝ, μέσω της παροχής
εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στους στρατευμένους θητείας που δυνητικά θα
τους βοηθήσουν και στον πολιτικό τους βίο, παρασχέθηκε κατά τη διάρκεια της
προπαιδεύσεως 2017 Δ΄ ΕΣΣΟ εκπαίδευση και πιστοποίηση σε βασικές γνώσεις
πληροφορικής μέσω του ΚΔΒΜ 2 του ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ και της εταιρείας KEYCERT
όπως παρακάτω:
α.
Σε 15 προπαιδευόμενους στρατευμένης θητείας με κάλυψη του κόστους από
το ΠΝ.
β.
Σε 10 προπαιδευόμενους στρατευμένης θητείας χωρίς κόστος, ως
προσφορά της εταιρείας KEYCERT.
γ.
Σε 36 στρατευμένους θητείας, οι οποίοι έκαναν χρήση των όρων της
σύμβασης (μειωμένο κόστος).
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ευρωπαϊκά Ερευνητικά προγράμματα σε εξέλιξη:
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
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Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017, στο πλαίσιο συμμετοχής του Πολεμικού
Ναυτικού στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα RΑWFΙΕ (Road, Air, Water Based
Future Internet Experimentation), διεξήχθη στις εγκαταστάσεις της Διοίκησης Ναυτικής
Εκπαίδευσης συνάντηση εργασίας με συμμετοχή ακαδημαϊκών και οικονομικών φορέων
οι οποίοι προκρίθηκαν μετά την ολοκλήρωση της 2 ης ανοιχτής πρόσκλησης για τη
διεύρυνση των εργασιών του προγράμματος (2ο RAWFIE OPEN CALL). Σκοπός της
συνάντησης εργασίας ήταν η παρουσίαση των προτάσεων των νέων φορέων, καθώς
και η επίδειξη των δυνατοτήτων του ερευνητικού πεδίου δοκιμών της ΔΝΕ και των
πειραμάτων που διεξάγονται σε αυτό.

Την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2017 παρελήφθησαν 3 μη επανδρωμένα οχήματα
(ΜΕΟ) αέρος από το προσωπικό του πεδίου ερευνητικών δοκιμών RΑWFΙΕ. Μετά την
προσθήκη και των νέων ΜΕΟ, κατασκευής εταιρίας WIZIT, ο συνολικός κατεχόμενος
αριθμός ανέρχεται πλέον στα 28 οχήματα.


Από 13 έως 15 Νοεμβρίου 2017, διεξήχθη στην Λεμεσό της Κύπρου διήμερη
συνάντηση εργασίας με συμμετοχή εκπροσώπων από ΔΝΕ, ΥΠΕΘΑ, Εθνικό
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τη ναυτιλιακή εταιρεία ΔΑΝΑΟΣ στο πλαίσιο
του ερευνητικού προγράμματος NAFTES. Επίσης στις 16 Νοεμβρίου 2017, διεξήχθη
ημερίδα διάχυσης πληροφορίας (Multiplier event), με στόχο τη κοινοποίηση των
δράσεων του NAFTES. Στη συνάντηση εργασίας συζητήθηκαν οι εξελίξεις των
εργασιών του προγράμματος και οι στόχοι για το προσεχές διάστημα, ενώ στην ημερίδα
παρουσιάστηκαν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα στο κοινό ενδιαφέροντος της Κύπρου
(Ναυτικό Κύπρου, ναυτιλιακές εταιρείες κ.λπ.).
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Άσκηση μείζονος ατυχήματος (ΑΜΑ)
Την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Ναυτικό Οχυρό
Σκαραμαγκά, Άσκηση Μείζονος Ατυχήματος (ΑΜΑ) που προσομοίαζε Κατάσταση
Έκτακτης Ανάγκης. Η προσομοίωση εκτελέστηκε με έκδοση κατάλληλων επεισοδίων
από το Διευθύνον Επιτελείο (ΔΙΕΥΘΕΠ) που βρισκόταν στο Κέντρο Ελέγχου Ασφαλείας
Περιοχής (ΚΕΑΠ) της Ναυτικής Βάσης Κανελλόπουλος.
Στην άσκηση συμμετείχαν ενεργά, προσωπικό και μέσα του ΠΝ από το Ναυτικό
Οχυρό Σκαραμαγκά, το Ναύσταθμο Σαλαμίνας (ΝΣ) και τον Κεντρικό Σταθμό
Αυτοκινήτων Ναυτικού (ΚΣΑΝ), ο Ειδικός Διακλαδικός Λόχος ΓΕΕΘΑ (ΕΔΛΟ/ΓΕΕΘΑ),
καθώς και εκπρόσωποι από τους φορείς: Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,
Περιφέρεια Δυτικής Αττικής, 4ος Πυροσβεστικός Σταθμός Πειραιά, Αστυνομικό Τμήμα
Περάματος, Τροχαία Αιγάλεω, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), Εθελοντική
Ομάδα Διασωστών Κορυδαλλού (ΕΔΟΚ), Εθελοντική Ομάδα Πολιτών Περιστερίου
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(ΕΟΠΠ), Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ), Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια
(ΕΚΟ) και Δήμο Περάματος.
Κατά την άσκηση ελέγχθηκε η πληρότητα σχεδίασης αντιδράσεων, η ικανότητα
διεύθυνσης και συντονισμού των εμπλεκομένων φορέων, ενώ από τη σχεδίαση έως και
την εκτέλεση αυτής ενισχύθηκε η ενεργός συμμετοχή σε σχέση με προηγούμενες
ασκήσεις.

Ενημερωτική ημερίδα από προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας (ΓΓΠΠ) σε θέματα αρμοδιότητάς της
Στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2017 εκτελέστηκε διάλεξη από φορείς της ΓΓΠΠ σε
προσωπικό των υπηρεσιών του συγκροτήματος ΔΝΕ που αφορούσε διδάγματα μετά
από μεγάλες καταστροφές και θέματα σχετικά με την οργάνωση λειτουργίας της ΓΓΠΠ.


Εκπαίδευση προσωπικού σε ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2017 στο πλαίσιο ενίσχυσης των δυνατοτήτων ΧΡΒΠ
άμυνας του Πολεμικού Ναυτικού, προσωπικό του επιτελείου ΔΝΕ συμμετείχε σε
εκπαιδευτικό σεμινάριο στο ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ λογισμικού αξιολόγησης κινδύνου
για τοξικά και εύφλεκτα υλικά «SOCRATES» καθώς και λογισμικού απεικόνισης
δεδομένων «SOCRATES OUTPUT DATA VISUALIZATION».
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΔNE
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά ΤΓΝ 1040
Τηλ: 210-5531177 / 210-5531116
Ε - MAIL :
dne_diag@.navy.mil.gr
dne_dkb@navy.mil.gr
Φαξ : 210-5531952
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