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Π

ΠΡΟ: ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ

Κ

Θζμα : «Αναβάθμιςη δυναμικοφ δικτυακοφ τόπου τησ ΔΕΝ/ΠΜ/Αςπροπφργου».
χετ.: Το Αρ. Ρρωτ.:2433.3/553/2019/02-09-2019 ζγγραφό μασ.

1.

Σφμφωνα με παραπάνω ςχετικό ζγγραφό μασ, θ Υπθρεςία μασ, ςασ είχε γνωρίςει τθ δθμιουργία
ενόσ δυναμικοφ δικτυακοφ τόπου (www.sspma.gr) που αφορά τθ Σχολι Σωςτικϊν και
Ρυροςβεςτικϊν Μζςων Αςπροπφργου, βαςιηόμενο ςτα ςφγχρονα τεχνικά πρότυπα, το οποίο τζκθκε
ςε πλιρθ λειτουργία τθν 02-09-2019.
2. Για το χρονικό διάςτθμα λειτουργίασ εν λόγω ιςτοςελίδασ και ςυγκεκριμζνα από 14-10-2019 μζχρι
και 17-01-2020 και παρά το γεγονόσ ότι πρόκειται για μια νζα, άγνωςτθ ςτο ενδιαφερόμενο κοινό,
ςελίδα, ζτυχε ευρείασ αποδοχισ και από τουσ ςπουδαςτζσ-ςτριεσ τθσ Σχολισ μασ, ςθμειϊνοντασ
3.413 “χτυπήματα” (κλίκ) και 20.121 “ςυνολικζσ εμφανίςεισ”, ςφμφωνα με τα ςυλλεγζντα
ςτατιςτικά ςτοιχεία που παρζχονται από τθν ΄΄Google search console.΄΄ .
3. Η μεγάλθ επιςκεψιμότθτα και θ δθμοτικότθτα τθσ ιςτοςελίδασ μασ, ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι παρζχει
ςαφι ενθμζρωςθ για τθ διακεςιμότθτα όλων των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και τισ θμερομθνίεσ
φοίτθςθσ ςε πραγματικό χρόνο, όλεσ τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ όςον αφορά τισ προχποκζςεισ
και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά εγγραφισ, τθ διεκνι, ενωςιακι και εκνικι νομοκεςία για τα
πρότυπα εκπαίδευςθσ και πιςτοποίθςθσ ναυτικϊν, κακϊσ και πλικοσ άλλων χριςιμων πλθροφοριϊν
και ανακοινϊςεων.
4. Η Σχολι μασ, καταβάλλοντασ διαρκι προςπάκεια για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του
ενδιαφερόμενου κοινοφ αλλά και τθσ απλοφςτευςθσ των διαδικαςιϊν, αφουγκραηόμενθ πάντα τισ
ανάγκεσ του μζςω τθσ αναπλθροφόρθςθσ και τθν ανατροφοδότθςθσ (informational feedback)
προζβθ ςτθν αναβάκμιςθ του υφιςτάμενου ιςτότοπου, με τθν ενςωμάτωςθ ειδικισ πλατφόρμασ
για τθν πραγματοποίθςθ θλεκτρονικϊν εγγραφϊν, που δθμιουργικθκε εξολοκλιρου από τα
ςτελζχθ τθσ Υπθρεςίασ μασ.
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5. Συγκεκριμζνα ο/θ ενδιαφερόμενοσ/θ, κα ζχει πλζον τθ δυνατότθτα :
α) να υποβάλει ηλεκτρονικά τθν αίτθςι του για τθν χρονικι περίοδο που κα επιλζξει να φοιτιςει
ςτον Κφκλο Σπουδϊν που επικυμεί, ςφμφωνα με τθ διακεςιμότθτα κζςεων εγγραφισ ςτον
εκάςτοτε κφκλο, ςυμπλθρϊνοντασ τα ςτοιχεία του ςτα ειδικά πεδία και
β) να μεταφορτϊςει τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που υποδεικνφονται από τθν εφαρμογι (ςε
μορφή .pdf ή .jpeg ή .jpg ή .png) από Η/Υ, είτε από φορθτζσ ςυςκευζσ (tablet, smartphones).
Μετά τον ζλεγχο τθσ πλθρότθτασ και ορκότθτασ των δικαιολογθτικϊν από τθν Υπθρεςία μασ, ο/θ
ενδιαφερόμενοσ/θ κα λάβει προςωποποιθμζνο μινυμα ςτον λογαριαςμό θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου του, όπου κα αναφζρεται ο μοναδικόσ αρικμόσ εγγραφισ του και οι θμερομθνίεσ
φοίτθςθσ ςτον εκάςτοτε κφκλο ςπουδϊν.
6. Η Υπθρεςία μασ, ζχοντασ ωσ γνϊμονα τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ και του χρόνου
εξυπθρζτθςθσ των ςπουδαςτϊν-ςτριϊν και των ςυναλλαςςόμενων με τθν ΣΡΜ/Αςπροπφργου και
γενικότερα τθ μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ, τουσ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα να πραγματοποιοφν
τθν εγγραφι τουσ και ηλεκτρονικά ςτον επικυμθτό κφκλο ςπουδϊν τθσ Σχολισ μασ, γριγορα και
εφκολα, δίχωσ να απαιτείται θ φυςικι τουσ παρουςία (ςε περιπτώςεισ π.χ. κατοίκων επαρχίασ,
ναυτικοί που ταξιδεφουν ςε απομακρυςμζνουσ λιμζνεσ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ), χωρίσ να
χρειάηεται θ αποςτολι των δικαιολογθτικϊν μζςω τθλεομοιοτφπου ι μζςω εταιρειϊν
ταχυμεταφορϊν, ι τθ διαμεςολάβθςθ τρίτων προςϊπων.
7. Είμαςτε πάντα ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε περαιτζρω διευκρίνιςθ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΛΟΙΑΡΧΟ Λ.. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΓΓΕΛΟ
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Τόπος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

1. ΑΕΝ / Ρ-Μ
2. ΚΕΣΕΝ / Ρ-Μ - Η/Ε
3. ΔΣΕΝ/ΣΡΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
4. ΔΣΕΝ / ΜΕΤ / ΘΑΛΑΜΗΡΟΛΩΝ
5. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΡΛΙΣΤΩΝ, Ακτι Μιαοφλθ 85, 185 38 Ρειραιάσ,
email: ugs@ath.forthnet.gr
6. ΣΥΝ – ΕΝΩΣΙΣ, Ακτι Μιαοφλθ 85, Ρειραιάσ 185 38
e-mail: syn-enosis@syn-enosis.gr
7. ΡΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΡΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΤ. Φ/Γ ΡΛΟΙΩΝ μζχρι 500 κοχ, Μακράσ Στοάσ 3,
189 31 Ρειραιάσ, email: gorgo@otenet.gr
8. ΕΝΩΣΗ ΡΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ /Κ & Ν/Γ ΡΛΟΙΩΝ, Αγ. Σπυρίδωνοσ 25, 185 35 Ρειραιάσ,
email: info@greektugowners.gr
9. Ν.Ε.Ε. Ακτι Μιαοφλθ 65, 185 36 Ρειραιάσ,
email: nee@nee.gr, hcs@nee.gr
10. Ρ.Ν.Ο. Ακτι Μιαοφλθ 47-49, 185 36 Ρειραιάσ,
email: gram@pno.gr
11. ΡΑΝΕΛ. ΣΥΝΔ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΑΞ/ΚΩΝ Ε.Ν. Κολοκοτρϊνθ 132, 185 36 Ρειραιάσ,
email: psoaen@psoaen.gr
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12. ΡΑΝΕΛ. ΕΝΩΣΗ ΦΟΝΤΙΣΤΩΝ Ε.Ν. Κολοκοτρϊνθ 132, 185 36 Ρειραιάσ
email: pefen1916@gmail.com
13. ΡΑΝΕΛ. ΕΝΩΣΗ ΘΑΛΑΜΗΡΟΛΩΝ Ε.Ν. Σωτιροσ Διόσ 6, 185 35 Ρειραιάσ,
email: peathen@otenet.gr
14. Ρ.Ε.Μ.Ε.Ν. Μπουμπουλίνασ 21, Ρειραιάσ 185 35
e-mails: info@pemen.gr, pemen@otenet.gr
15. ΡΕΡΕΝ - ΡΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΡΛΟΙΑΧΩΝ ΕΜΡΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΡΑΣΗΣ ΤΑΞΕΩΣ
Κολοκοτρϊνθ 102-104, 5οσ Προφοσ, Ρειραιάσ, 18535,
E-mail: info@pepen.gr
16. ΣΩΝΡΑΡ, Ακτι Μιαοφλθ 81, ΡΕΙΑΙΑΣ Τ.Κ. 185 38
E-mail: info@sonpap.gr

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1. Γρ. κ. ΥΝΑΝΡ (υ.τ.α.)
2. Γρ. κ. Γ.Γ. (υ.τ.α.)
3. Γρ. κ. Α/Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ (υ.τ.α.)
4. Γρ. κ. Α’ Υ/Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ (υ.τ.α.)
5. Γρ. κ. ΒϋΥ/Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ (υ.τ.α.)
6. Γρ. κ. ΔΚΒ’ (υ.τ.α.)
7. Γρ. ΔΕΚΝ-Βϋ
8. ΔΝΕ
9 .ΔΗΔΕΡ
10. Γρ. Μ.Μ.Ε. & Δθμ. Σχζςεων

