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.
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ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Για το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο μέχρι και το Σεπτέμβριο 2018,
διενεργήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη συνολικά (στη ΣΔΕΠΝ και στο ΚΕ
ΠΑΛΑΣΚΑΣ), 24 σχολεία, εκ των οποίων 7 σταδιοδρομικά και 17 επιμορφωτικά.


Στη Σχολή Ε/Β του ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ διενεργήθηκαν επ’ ωφελεία:
α.
Ιδιωτικού Φορέα:

(1) Ένα σχολείο με την ονομασία «Βασικό Σχολείο Αντιμετώπισης
Πυρκαγιάς (FF-1)» (10-12/9/2018), με συμμετοχή 11 ατόμων από εγχώριες
ναυτιλιακές εταιρίες.
(2) Ένα σχολείο με την ονομασία «Αρχικής Καταπολέμησης
Πυρκαγιάς και Διαφυγής από Αφιλόξενο Περιβάλλον (FF-8)» (18/7/2018) με
συμμετοχή 13 ατόμων από την εταιρεία Cosmote.
β.

Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας:

(1) Ένα «Τροποποιημένο Σχολείο (FF-3)» πρακτικής ΕκπαίδευσηςΑξιολόγησης σε προσομοιωτές πυρκαγιάς και διαρροής με συμμετοχή 20
στελεχών του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού (την 20/7/2018).

Στο πλαίσιο επιμόρφωσης πέραν του ωραρίου, διεξήχθησαν 2 εσπερινές
διαλέξεις εθελοντικής επιμόρφωσης από προσωπικό ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ που
συντείνουν στην επαγγελματική βελτίωση των στελεχών, στα ακόλουθα θέματα:
α.
Διδάγματα τροφοδοσίας πολεμικών πλοίων.
β.

Διδάγματα υποστήριξης πλοίων στην αλλοδαπή.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ –
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ε.Μ.Π.

Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας με τα εργαστήρια Ηλεκτρονικών
Αισθητήρων (ΕΗΑ), πραγματοποιήθηκε στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, ετήσια σύσκεψη με τη συμμετοχή
εκπροσώπων του ΠΝ και καθηγητικού προσωπικού του εργαστηρίου ΕΗΑ, όπου
συζητήθηκε η πρόοδος των δράσεων συνεργασίας που έχουν συμφωνηθεί στο εν
λόγω μνημόνιο.

Παράλληλα είναι σε εξέλιξη συνολικά 21 δράσεις σε ερευνητικό και
εκπαιδευτικό επίπεδο με τα εργαστήρια Κατεργασίας Υλικών, Οργανικής Χημείας
Τεχνολογίας και Ηλεκτρονικών Αισθητήρων.
HELMEPA
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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), επιμορφώθηκαν
τέσσερεις Αξιωματικοί του Αρχηγείου Στόλου τον Ιούλιο 2018.
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΕ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΝΑΤΟ ΚΑΙ PARTNERS

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάρτησης του σεμιναρίου προσωπικού
μονάδων ΠΝ προ αναπτύξεως τους σε Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (ΕΥΕ)
του ΟΗΕ, στην ιστοσελίδα ETOC της Ανώτατης Διοίκησης Μετεξέλιξης του ΝΑΤΟ
(Allied Command Transformation - ACT) στην κατηγορία «Listed», καθώς και στην
ιστοσελίδα PfP Ε-PRIME ΝΑΤΟ.
ΣΧΕΣEΙΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ
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 2018 Γ΄ ΕΣΣΟ εκπαίδευση και πιστοποίηση σε
βασικές γνώσεις πληροφορικής μέσω του ΚΔΒΜ 2 του ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ όπως
παρακάτω:
α. Σε 15 προπαιδευόμενους στρατευμένης θητείας με κάλυψη του κόστους
από το ΠΝ.
β. Σε 5 προπαιδευόμενους στρατευμένης θητείας χωρίς κόστος, ως
προσφορά της εταιρείας KEYCERT.
γ. Σε 7 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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Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα «RAWFIE»


Στις αρχές Ιουλίου παραδόθηκαν στο Πεδίο Δοκιμών της ΔΝΕ τα πρώτα

ιπτάμενα μη επανδρωμένα οχήματα (UAV), καθώς και το πρώτο επίγειο (UGV),
από εταιρίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Κατά την παράδοση έγινε
εκπαίδευση των χειριστών και σειρά πειραμάτων μέσω της πλατφόρμας RAWFIE
με επιτυχία.


Κατά την παρελθούσα και τρέχουσα περίοδο, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης

του προγράμματος, έχουν εντατικοποιηθεί τα πειράματα από τα συμμετέχοντα στο
πρόγραμμα ιδρύματα, με αξιοποίηση είτε των αισθητήρων των κατεχόμενων ΜΕΟ,
είτε με χρήση άλλων συστημάτων επικοινωνίας που εγκαθίστανται στα ΜΕΟ, ώστε
να εξεταστούν τα υπό δοκιμή πρωτόκολλα επικοινωνίας.



Από 25 έως 29 Ιουνίου διεξήχθη στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας του

Ιταλικού πυροσβεστικού σώματος στη Ρώμη, πενθήμερη εκπαίδευση (training
activity) με τη συμμετοχή εκπροσώπων από ΔΝΕ, ΥΠΕΘΑ, Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο και τη ναυτιλιακή εταιρία ΔΑΝΑΟΣ, στο πλαίσιο του προγράμματος.


Στις 14 Σεπτεμβρίου έγινε στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο (ΕΚΠΑ)

συνάντηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων από ΔΝΕ, Σχολή ΕΒ του ΚΕ
ΠΑΛΑΣΚΑΣ, ΕΚΠΑ/GUNET και τη ναυτιλιακή εταιρία ΔΑΝΑΟΣ με σκοπό την
εξέταση της μέχρι τότε προόδου του προγράμματος. Κατά την συνάντηση
παρουσιάστηκε η ολοκληρωμένη έκδοση του πακέτου τηλεκπαίδευσης με τις
βασικές αρχές αντιμετώπισης πυρκαγιάς, καθώς και το μεγαλύτερο μέρους του
πακέτου με τις προκεχωρημένες αρχές. Έγινε επίδειξη των δοκιμαστικών
εφαρμογών ΑR και καταγράφηκαν προτάσεις για ενίσχυση της λειτουργικότητας
τους.
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Ακολούθως παραδόθηκαν από το ΕΚΠΑ στη ΔΝΕ οι πρώτες δοκιμαστικές
εκδόσεις των εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας (AR) προς δοκιμή της
λειτουργικότητας τους, της φιλικότητας προς το χρήστη και αξιολόγηση της
ποιότητας του εκπαιδευτικού αποτελέσματος με σκοπό τη παροχή ανάδρασης
στην ομάδα ανάπτυξης του ΕΚΠΑ.


Από 15 έως 19 Οκτωβρίου, διεξήχθη στις εγκαταστάσεις της Σχολής ΕΒ του

ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ στο Ν. Οχ. Σκαραμαγκά πενθήμερη εκπαίδευση (training activity)
με τη συμμετοχή εκπροσώπων από ΔΝΕ, ΥΠΕΘΑ, Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο και τη ναυτιλιακή εταιρία ΔΑΝΑΟΣ, στο πλαίσιο του προγράμματος.
Κατά την εκπαίδευση, παρουσιάστηκαν οι τεχνικές αντιμετώπισης πυρκαγιάς σε
πολεμικά πλοία, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο με διδασκαλία και παρουσιάσεις, όσο
και σε πρακτικό με την εκπαίδευση των συμμετεχόντων στον προσομοιωτή
πυρκαγιάς της Σχολής. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με
ρεαλιστικό τρόπο με τις τεχνικές οι οποίες διδάσκονται στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα που κατασκευάστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος. Η αποκτηθείσα
εμπειρία

από

τον

προσομοιωτή

συνέβαλε

στην

αποκρυστάλλωση

της

αντικειμενικής αξίας που προσθέτει στο κύκλο εκπαίδευσης η χρήση των υπό
ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας (AR).


Μνημόνιο συνεργασίας με εργαστήριο αισθητήρων ΕΜΠ

Κατά τη διάρκεια του 3ου τριμήνου 2018, στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας με
εργαστήριο αισθητήρων του ΕΜΠ, έλαβαν χώρα στις εγκαταστάσεις του πεδίου
δοκιμών ΔΝΕ, δοκιμές μαγνητικών αισθητήρων που κατασκευάζονται από το
ΕΜΠ. Κατά τις δοκιμές εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με τη
βελτίωση της ευαισθησίας σε επιχειρησιακό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο προβολής και ανάδειξης του επιχειρησιακού και κοινωνικού
έργου του ΠΝ στο ευρύ κοινό, η Σχολή Ε/Β του ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ, καθώς και η
ΣΜΥΝ, συμμετείχαν στο διακλαδικό εκθεσιακό περίπτερο του ΥΠΕΘΑ στην 83 η
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία διεξήχθη από 8 έως 16 Σεπτεμβρίου 2018.

Προπαίδευση 2018 Γ’ ΕΣΣΟ.
Από 10 έως 27 Σεπτέμβριου 2018 διενεργήθηκε στη ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
κατάταξη και προπαίδευση 566 ναυτών με αντικείμενα εκπαίδευσης σύμφωνα με
τον οικείο κανονισμό εκπαίδευσης προπαιδευομένων
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΔNE
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά ΤΓΝ 1040
Τηλ: 210-5531177 / 210-5531116
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Ε - MAIL :
dne_diag@.navy.mil.gr
dne_dkb@navy.mil.gr
Φαξ : 210-5531952
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