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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ      Αριθ. πρωτ.: 2231.4-2/52482/2022 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ   
ΚΛΑΔΟΣ Β΄ (ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ)                                                                            
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ           
ΤΜΗΜΑ A΄ 
 
Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2                          ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής 
Ταχ. Κώδικας : 185 10 Πειραιάς                                                            
Πληροφορίες : Βαγιωνάκης Χρήστος  
Τηλέφωνο : 2131374192 
e-mail : dekn.a@hcg.gr  
 
 
ΘΕΜΑ: «Επανάληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς συγγραφή διδακτικού βιβλίου των 
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)» 
 
ΣΧΕΤ.:  
α) Η αριθ. 2231.4-1/65532/2020/06-10-2020 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών & του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός των όρων έκδοσης, διάθεσης των 
εκπαιδευτικών βοηθημάτων ΑΕΝ, καθώς και αποζημίωσης των συγγραφέων τους» (Β΄ 4433). 
β) Η αριθ. 2231.4-2/7725/2021/01-02-2021 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς συγγραφή 
βιβλίων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)» (ΑΔΑ: 9Ι5Κ4653ΠΩ-1ΗΗ). 
γ) Τo αριθ. 1239/07-07-2022 έγγραφο της Επιτροπής Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου.  
 
1. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η (β) σχετική 

πρόσκληση απέβη άγονη για τον κάτωθι τίτλο βιβλίου, επαναλαμβάνει την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος προς συγγραφή του διδακτικού βιβλίου για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 
(Α.Ε.Ν.):  

 ΔIAXEIΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ για την ειδικότητα Πλοιάρχων Ε.Ν. 
 

2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση των ενδιαφερομένων, ο 
τρόπος αξιολόγησης των αιτήσεων, η επιλογή των υποψηφίων συγγραφέων, η έκταση του κειμένου 
(αρ. σελίδων), ο χρόνος παράδοσης του κειμένου, η αποζημίωση των συγγραφέων, καθώς και κάθε 
άλλο εν γένει ζήτημα που αφορά στην διαδικασία συγγραφής, περιλαμβάνονται στα άρθρα 2 και 3 
της ανωτέρω (α) σχετικής απόφασης. 
 

3. Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα, τα υπό κρίση – 
αξιολόγηση δείγματα γραφής, καθώς και ο αναλυτικός πίνακας περιεχομένων του υπό συγγραφή 
βιβλίου υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους (ή ταχυδρομικώς με συστημένη 
επιστολή) στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΔΕΚΝ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Τ.Κ. 185 10 Πειραιάς (Ισόγειο, Γραφείο 03), το αργότερο 
μέχρι 27-10-2022. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνούν είτε στα τηλέφωνα 2131371413 και 2131374192 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dekn.a@hcg.gr). 

 

4. Κατόπιν αιτήσεως τους οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να παραλαμβάνουν σε ηλεκτρονική μορφή από 
την αρμόδια Υπηρεσία (ΔΕΚΝ), τα ακόλουθα έγγραφα: 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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α) το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας με την ύλη του αντίστοιχου προς το διδακτικό βιβλίο 
μαθήματος της ανωτέρω παραγράφου 1. 

β) την Κοινή Υπουργική Απόφαση περί καθορισμού των όρων έκδοσης, διάθεσης των 
εκπαιδευτικών βοηθημάτων ΑΕΝ, καθώς και αποζημίωσης των συγγραφέων τους και 

γ) τις ορισθείσες, από την Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, ενότητες ή κεφάλαια του 
αναλυτικού προγράμματος διδασκαλίας του μαθήματος, βάσει των οποίων θα συγγραφεί το 
δείγμα γραφής. 

 

5. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για τη συγγραφή του διδακτικού βιβλίου υποχρεούνται όπως το 
συγγράψουν σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας που θα ισχύει, κατά την 
ημερομηνία υπογραφής των σχετικών συμβάσεων με το Ίδρυμα Ευγενίδου. Οι συγγραφείς 
υποχρεούνται να παραδίδουν τμηματικώς τα κείμενα του βιβλίου εντός του χρονικού διαστήματος 
που έχει συμφωνηθεί και να συνεργάζονται με την επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου και 
με τους επιστημονικούς συμβούλους που ορίζονται από αυτήν για κάθε έκδοση, τόσο κατά την 
διάρκεια της συγγραφής όσο και μετά την παράδοση των τελικών κειμένων, προκειμένου να 
επέρχονται οι κατάλληλες βελτιώσεις από επιστημονική και εκπαιδευτική άποψη.   

 

6. Η δαπάνη δημοσίευσης στον Τύπο βαρύνει το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ). 
 

7. Η παρούσα πρόσκληση να κοινοποιηθεί σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο Πίνακα Διανομής. 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ    

 
 
 

                                                                                          ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. ΑΕΝ/Π-Μ 
2. ΚΕΣΕΝ/Π-Μ  
3. ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ 
4. ΔΣΕΝ/ΣΠΜ 
5. ΥΠΑΙΘ/Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης/Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης 

[(dpae@minedu.gov.gr) προς ενημέρωση των συναφών, με τα γνωστικά αντικείμενα των βιβλίων, Τμημάτων 
των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα] 

6. Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (email: nee@nee.gr) 
7. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (email: ugs@ath.forthnet.gr)   
8. Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (email: gram@pno.gr)  
9. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (email: tee@central.tee.gr)  
10. Ίδρυμα Ευγενίδου/Επιτροπή Εκδόσεων (email: epitropi_ekdoseon@eef.edu.gr)  
 
ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γρ. κ. Υπουργού 
2. Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ 
3. Γρ. κ. Β΄ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ 
4. Γρ. κ. ΔΚΒ΄ 
5. ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΡΟΠ Δ΄  
6. ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 3ο  
7. ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ/ΤΕΟΘ  
8. ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΗΔΕΠ Β΄/Γρ. Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης   

(για ανάρτηση στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα: www.hcg.gr) 
9. ΥΝΑΝΠ/Γρ. Επικοινωνίας και Ενημέρωσης/Τμήμα Γ΄ 

(για ανάρτηση στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα: www.ynanp.gr) 
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